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UCHWAŁA NR XLVII/268/2010 

RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

 

 z dnia 27 maja 2010 r. 

  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

obejmującego obszar w granicach administracyjnych miasta Kietrz. 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5, art. 40, 

ust. 1 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku  

o Samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 

zmianami) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia  

27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospoda-

owaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  

z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717, z późniejszymi zmianami) oraz po 

stwierdzeniu zgodności planu miejscowego  

z ustaleniami „Zmiany w Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Kietrz” (załącznik nr 1 do uchwały  

Nr XXVIII/150/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu,  

z dnia 27 listopada 2008 roku). Rada Miejska  

w Kietrzu uchwala: Miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego obejmujący obszar  

w granicach administracyjnych miasta Kietrz 

 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1.1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego, zwany w dalszej części niniejszej 

uchwały planem, obejmuje obszar o powierzchni 

1638,60 ha, w granicach określonych Uchwałą  

Nr XXVIII/151/2008 Rady Miejskiej w Kietrzu  

z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie przystą-

pienia do sporządzania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, obejmującej 

obszar w granicach administracyjnych miasta 

Kietrz 

2. Celem przepisów planu jest ustalenie prze-

znaczenia terenów, sposobów ich zagospodarowa-

nia oraz kształtowania zabudowy, przy uwzględnie-

niu ochrony zasobów środowiska kulturowego 

przyrodniczego 

 

§ 2.1. Plan składa się z tekstu planu, który 

stanowi treść niniejszej uchwały oraz następują-

cych załączników, stanowiących jej integralną 

część: 

1) rysunku planu będącego załącznikiem nr 1 

do uchwały (złożonego z 5 sekcji, ponumerowa-

nych od 1 do 5), którego ustalenia graficzne zo-

stały przedstawione 

a) dla obszarów: osadniczego miasta Kietrz  

i rozwojowych oraz bezpośredniego sąsiedztwa, 

w tym obejmującego tereny infrastruktury tech-

nicznej elektroenergetyki – elektrowni wiatro-

wych oraz tereny rolnicze wyłączone z zabudowy 

w skali 1:2000, 

b) dla obszarów: obejmujących tereny rolnicze 

wyłączone z zabudowy w skali 1:5 000, na aktu-

alnej mapie, stanowiącej kompilację odpowiednio 

mapy zasadniczej i topograficznej; 

2) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Kietrzu  

o sposobie rozpatrzenia uwagi wniesionej do ni-

niejszego planu, w trakcie wyłożenia do publiczne-

go wglądu, zapisanego w formie tekstowej, sta-

nowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Kietrzu  

o sposobie realizacji zapisanych w planie inwesty-

cji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-

żą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finan-

sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-

blicznych, zapisanego w formie tekstowej i stano-

wiącego załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

2. Rysunek planu, o którym mowa w ustępie 1 

punkcie 1 zawiera wyrys ze „Zmiany w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kietrz”. 

3. Przedmiot planu stanowią ustalenia wyra-

żone w postaci: 

1) obowiązujących ustaleń tekstowych stano-

wiących: 

a) przepisy ogólne Rozdział 1, 

b) przepisy dotyczące przeznaczenia terenów, 

Rozdział 2, 

c) przepisy dotyczące parametrów i wskaźni-

ków kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-

wania terenów, w tym gabarytów obiektów  

i wskaźników intensywności zabudowy Rozdział 3, 

d) przepisy dotyczące szczegółowych zasad  

i warunków scalania i podziału nieruchomości 

Rozdział 4, 

e) przepisy dotyczące zasad ochrony i kształ-

towania ładu przestrzennego oraz wymagań, wy-

nikających z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznych Rozdział 5, 

f) przepisy dotyczące zasad ochrony środowi-

ska, przyrody i krajobrazu kulturowego Rozdział 6, 

g) przepisy dotyczące zasad ochrony dziedzic-

twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 

współczesnej Rozdział 7, 
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h) przepisy dotyczące granic i sposobów zago-

spodarowania terenów lub obiektów podlegają-

cych ochronie, ustalonych na podstawie odręb-

nych przepisów, w tym narażonych na niebezpie-

czeństwo powodzi Rozdział 8, 

i) przepisy dotyczące szczególnych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia  

w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy 

Rozdział 9, 

j) przepisy dotyczące zasad modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej Rozdział 10, 

k) przepisy dotyczące sposobu i terminu tym-

czasowego zagospodarowania, urządzania i użyt-

kowania terenów Rozdział 11, 

l) przepisy dotyczące stawek procentowych na 

podstawie których ustala się opłatę, o której mo-

wa w art. 36 ust. 4 Rozdział 12, 

ł) przepisy końcowe Rozdział 13; 

2) obowiązujących ustaleń graficznych na ry-

sunku planu, określających; 

a) granice obszaru objętego planem, 

b) linie rozgraniczające tereny objęte planem,  

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania, 

c) symbole literowe identyfikujące tereny wy-

dzielone liniami rozgraniczającymi: 

d) MWU– tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej wielorodzinnej (ukształtowane i projek-

towane), 

MNUu – tereny zabudowy mieszkaniowo - 

usługowej o niskiej intensywności (ukształtowane), 

MNUp – tereny zabudowy mieszkaniowo - 

usługowej o niskiej intensywności (projektowane), 

U – tereny zabudowy usługowej (ukształtowa-

ne i projektowane), 

US – tereny sportu i rekreacji (ukształtowane  

i projektowane), 

IS – tereny urządzeń i obiektów specjalnych, 

RU – tereny obsługi produkcji w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 

RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospo-

darstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 

P – tereny obiektów produkcyjnych, składów  

i magazynów (ukształtowane i projektowane), 

R – tereny rolnicze (uprawy polowe, łąki i pa-

stwiska, uprawy ogrodnicze), 

ZL – tereny lasów, 

ZP – tereny zieleni urządzonej (ukształtowane  

i projektowane), 

ZN – tereny zieleni nie urządzonej, 

ZD – tereny ogrodów działkowych, 

ZC – teren cmentarza, 

WS – tereny wód powierzchniowych śródlą-

dowych, 

KDG – tereny dróg publicznych klasy G – 

główna, 

KDZ(G) – tereny dróg publicznych docelowo 

klasy Z – zbiorcza, klasy G – główna do czasu 

przebudowy, 

KDL(G) – teren drogi publicznej docelowo kla-

sy L– lokalna, klasy G – główna do czasu prze-

budowy, 

KDZ – tereny dróg publicznych klasy Z – zbior-

cza, 

KDL – tereny dróg publicznych klasy L – lo-

kalna, 

KDD – tereny dróg publicznych klasy D – do-

jazdowa, 

KDW – tereny dróg wewnętrznych, 

KS – tereny wydzielonych, czasowych miejsc 

postojowych, garaży i obsługi komunikacji, 

KPK – tereny wydzielonych ciągów pieszo – 

jezdnych, 

KP – tereny wydzielonych ciągów pieszych, 

ITE – tereny urządzeń infrastruktury technicz-

nej – elektroenergetyka (stacje transformatorowe, 

GPZ110/15kV Kietrz), 

ITG – tereny urządzeń infrastruktury technicz-

nej – gazownictwo (stacje redukcyjno – pomia-

rowe SRP Iº i SRP IIº), 

ITW – tereny urządzeń infrastruktury tech-

nicznej – wodociągi,  

ITK – tereny urządzeń infrastruktury technicz-

nej – kanalizacja (w tym miejska oczyszczalnia 

ścieków), 

EW/R – tereny infrastruktury technicznej elek-

troenergetyki – elektrowni wiatrowych oraz tere-

ny rolnicze. 

e) oznaczenia zasięgów wydzielonych, w ra-

mach obszaru objętego planem, stref (obszarów, 

obiektów) podlegających ochronie, w tym na 

mocy przepisów odrębnych lub mających wpływ 

na rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne,  

w których mieszczą się: 

- strefa ochrony konserwatorskiej „A”, 

- strefa ingerencji konserwatorskiej „B”, 

- strefa ochrony archeologicznej „W”, (w któ-

rej mieszczą się stanowiska archeologiczne wpi-

sane do rejestru zabytków województwa opol-

skiego oraz stanowiska archeologiczne nie wpisa-

ne do rejestru zabytków województwa opolskie-

go), 

- strefa ochrony ekspozycji „E”, 

- strefa ochrony krajobrazu „K”, 

- strefy techniczne od istniejących sieci infra-

struktury technicznej:  

• linii napowietrznych elektroenergetycznych 

wysokiego napięcia (110 kV),  

• linii napowietrznych elektroenergetycznych 

średniego napięcia, 

- projektowana strefa techniczna od projekto-

wanej linii napowietrznej elektroenergetycznej 

wysokiego napięcia 110 kV 

- strefa ochrony sanitarnej wokół cmentarza, 
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- strefa stanowiąca obszary narażone na nie-

bezpieczeństwo powodzi o prawdopodobieństwie 

przewyższenia p=1% „ZZ”, 

- strefy ochronne dla ujęcia wody w Kietrzu 

(ochrony bezpośredniej i pośredniej), 

- strefa ochrony występowania udokumento-

wanego złoża iłków ceramiki budowlanej (Kietrz II), 

- obszar proponowany do ochrony w formie 

użytku ekologicznego, 

- dąb Bismarcka, proponowany do ustanowie-

nia jako pomnik przyrody, 

f) oznaczenia zachowanych, w ramach obsza-

ru objętego planem, obiektów budowlanych  

o wartościach zabytkowych (proponowanych do 

wpisania do gminnej ewidencji zabytków), podle-

gających ochronie na mocy ustaleń planu: 

- budynki, w tym mieszkalne, 

- krzyże przydrożne, figury, kapliczki 

g) linie zabudowy obowiązujące, 

h) linie zabudowy nieprzekraczalne, 

i) granice obszaru wymagającego rekultywacji, 

j) granice terenów pod budowę obiektów han-

dlowych, o pow. sprzedaży powyżej 2000 m². 

4. Rysunek planu obok ustaleń graficznych,  

o których mowa w ustępie 3, punkcie 2, zawiera 

oznaczenia informacyjne, w których mieszczą się: 

1) skala rysunku planu w formie liczbowej i li-

niowej; 

2) stanowiska archeologiczne wpisane do reje-

stru zabytków województwa opolskiego; 

3) stanowiska archeologiczne nie wpisane do 

rejestru zabytków województwa opolskiego; 

4) obszar Starego Miasta wpisany do rejestru 

zabytków województwa opolskiego; 

5) obiekty wpisane do rejestru zabytków wo-

jewództwa opolskiego; 

6) istniejące i projektowane urządzenia infra-

struktury technicznej: 

a) przewody i urządzenia wodociągowe, 

b) przewody i urządzenia kanalizacji sanitarnej, 

c) przewody i urządzenia kanalizacji deszczo-

wej, 

d) przewody i urządzenia teletechniczne, 

e) światłowód, 

f) przewody i urządzenia elektroenergetyczne 

napowietrznych linii wysokiego napięcia 110 kV, 

g) projektowane przewody i urządzenia elek-

troenergetyczne napowietrznych linii wysokiego 

napięcia 110 kV, 

h) przewody i urządzenia elektroenergetyczne 

napowietrznych linii średniego napięcia, 

i) urządzenia i przewody elektroenergetyczne 

kablowe średniego napięcia, 

j) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250 PN 

4,0 MPa i odgałęzienie DN 100, 

k) nieczynny gazociąg DN 250, 

l) gazociąg średniego i niskiego ciśnienia, 

m) przewody i urządzenia ciepłownicze; 

n) stacje transformatorowe wewnętrzne (nie 

wydzielone liniami rozgraniczającymi); 

o) stacje transformatorowe słupowe (nie wy-

dzielone liniami rozgraniczającymi); 

7) zasięg występowania udokumentowanego 

złoża iłków ceramiki budowlanej (Kietrz II); 

8) granice terenów zamkniętych, 

9) zalecany podział terenów na działki budow-

lane; 

10) układ sekcji planu – schemat. 

6. Nie określa się na obszarze objętym niniej-

szym planem w formie ustaleń tekstowych i gra-

ficznych: 

1) granic i sposobów zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie, usta-

lonych na podstawie przepisów odrębnych – te-

renów górniczych oraz zagrożonych osuwaniem 

się mas ziemnych – na obszarze objętym niniej-

szym planem nie występują; 

2) granic obszarów przekształceń i rehabilitacji 

– na obszarze objętym niniejszym planem nie 

występują tereny wymagające przekształceń  

i rehabilitacji. 

 

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały mowa o: 

1) uchwale – należy przez to rozumieć niniej-

szą uchwałę Rady Miejskiej w Kietrzu, której 

treść stanowi część tekstowa planu i której inte-

gralnymi częściami są odpowiednio rysunek planu 

oraz wymagane rozstrzygnięcia; 

2) ustanowionych odrębnych przepisach – na-

leży przez to rozumieć ustanowione, odrębne 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi; 

3) terenie – należy przez to rozumieć wydzie-

lony w planie teren, ograniczony na rysunku pla-

nu liniami rozgraniczającymi (obejmujący nieru-

chomości gruntowe lub ich części), oznaczony 

symbolem; 

4) przeznaczeniu terenu – należy przez to ro-

zumieć rodzaje form zagospodarowania, które 

jako jedyne są dopuszczone na terenie objętym 

niniejszym planem; 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu – na-

leży przez to rozumieć przeznaczenie terenu 

ograniczonego liniami rozgraniczającymi, które 

powinno dominować na danym terenie, w sposób 

określony w ustaleniach niniejszego planu (sta-

nowić nie mniej niż 55% powierzchni terenu),  

o ile nie zostało przedmiotowo ustalone inaczej  

w pozostałych przepisach niniejszej uchwały; 

6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez 

to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż pod-

stawowe, które wzbogacają lub usprawniają funk-

cjonowanie przeznaczenia podstawowego terenu 

w sposób określony w ustaleniach niniejszego 

planu, albo stanowią istniejące lub projektowane 

zagospodarowanie, konieczne do uwzględnienia, 
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które może współistnieć z przeznaczeniem pod-

stawowym; 

7) aranżacji sezonowej – należy przez to ro-

zumieć sezonowe ogródki gastronomiczne, sezo-

nowe punkty (pawilony) sprzedaży, w tym ulicz-

nej, instalacje artystyczne, instalacje związane  

z okolicznościowymi imprezami, urządzenia roz-

rywkowe; 

8) kondygnacji – należy przez to rozumieć de-

finicję kondygnacji, zgodnie z § 3 punktem 16 

Działu I Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 

690, z późniejszymi zmianami), na dzień podjęcia 

niniejszej uchwały; 

9) kondygnacji nadziemnej – należy przez to 

rozumieć definicję kondygnacji nadziemnej, zgod-

nie z § 3 punktem 18 Działu I Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  

2002 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-

owanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późniejszymi 

zmianami), na dzień podjęcia niniejszej uchwały; 

10) linii zabudowy obowiązującej – należy 

przez to rozumieć linię regulującą usytuowanie 

zabudowy na działce budowlanej, wrysowaną na 

rysunku planu, do której ściana frontowa powin-

na przylegać na całej długości, z dopuszczeniem: 

cofnięcia części elewacji frontowej (maksymalnie 

50% na długości frontu elewacji łącznie) oraz 

wysunięcia przed nią wykuszy, ganków wejścio-

wych, schodów zewnętrznych, balkonów; 

11) paliwie ekologicznym – należy przez to ro-

zumieć niekonwencjonalne źródła energii odna-

wialnej, energię elektryczną, gaz, olej opałowy, 

węgiel o zawartości siarki palnej w paliwie do 

0,3%; 

12) powierzchni zabudowy – należy przez to 

rozumieć definicję powierzchni zabudowy, zgod-

nie z punktem 5 Metody obliczeń i wykaz wskaź-

ników dotyczących przestrzennego kształtowania 

budynku, podpunktem 5.1.1., Polskiej Normy, 

Właściwości użytkowe w budownictwie, PN – 

ISO – 9836, na dzień podjęcia niniejszej uchwały 

– powierzchnię terenu zajętą przez budynek  

w stanie wykończonym (wyznaczoną przez rzut 

pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na 

powierzchnię terenu), gdzie do powierzchni zabu-

dowy nie zalicza się: powierzchni obiektów bu-

dowlanych ani ich części nie wystających ponad 

powierzchnię terenu; powierzchni elementów 

drugorzędnych, w szczególności schodów ze-

wnętrznych, daszków markiz, występów dacho-

wych, oświetlenia zewnętrznego; powierzchni 

zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocni-

cze, w szczególności szklarnie, altany; przy czym 

powierzchnię zabudowy działki budowlanej obli-

czamy jako sumę powierzchni zabudowy wszyst-

kich obiektów budowlanych, występujących  

w granicach działki; 

13) pracach restauratorskich – należy przez to 

rozumieć definicję prac restauratorskich, zgodnie 

z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku  

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  

(Dz. U. z 2003 roku, Nr 162, poz. 1568, z póź-

niejszymi zmianami), na dzień podjęcia niniejszej 

uchwały; 

14) pracach rewaloryzacyjnych – należy przez 

to rozumieć działania mające na celu przywróce-

nie zabytkom ich dawnego wyglądu i wartości 

artystyczno – historycznych, w zakresie treści, 

formy i substancji; 

15) starannie dobranym materiale, właściwych 

proporcjach regularnej formie w odniesieniu do 

znaków informacji wizualnej, krat lub żaluzji za-

bezpieczających, markiz – należy przez to rozu-

mieć, iż elementy te nie powinny stanowić kon-

kurencji wizualnej dla miejsca lub obiektu  

w aspekcie kolorystyki i wielkości; 

16) tradycji miejsca – należy przez to rozumieć 

widoczne elementy struktury miasta, ślady histo-

rycznej ewolucji krajobrazu miejskiego, oddziały-

wujące na współczesną formę tegoż krajobrazu; 

17) usłudze nieuciążliwej – należy przez to ro-

zumieć działalność usługową, nie będącą źródłem 

stanów dokuczliwych dla otoczenia, (w szczegól-

ności w zakresie emisji hałasu, drgań, zanie-

czyszczeń, nieprzyjemnych zapachów), obejmują-

cą wszelkie czynności świadczone w ramach 

samodzielnej działalności gospodarczej lub innych 

przedsiębiorstw o podobnym charakterze, na 

rzecz jednostek gospodarki lub na rzecz ludności, 

ponadto usługi świadczone w wykonywaniu wol-

nych zawodów, w tym działalność usługową  

w zakresie rzemiosła nieuciążliwego produkcyjne-

go - samodzielną działalność gospodarczą lub 

innych przedsiębiorstw o podobnym charakterze, 

prowadzoną w warsztatach, pracowniach, itp.; 

18) usłudze użyteczności publicznej - należy 

przez to rozumieć usługę niezbędną dla prawi-

dłowego funkcjonowania miasta, skierowaną do 

określonej grupy obywateli lub do ogółu obywate-

li, (usługę oświaty różnych szczebli, usługę zdro-

wia, urzędy, biura, usługi komunalne, muzea, 

galerie, teatry, sale koncertowe, domy wyzna-

niowe, kościoły, itp.), w szczególności usługę 

stanowiącą działalność administracji publicznej 

oraz podległych jej lub nadzorowanych przez nich 

podmiotów (realizujących zadania na rzecz oby-

wateli, wynikające z przepisów odrębnych),  

a także działalność pozarządowych stowarzyszeń 

wyższej użyteczności publicznej i związków wy-

znaniowych; 

19) urządzenia infrastruktury technicznej – na-

leży przez to rozumieć definicję urządzeń infra-

struktury technicznej, zgodnie z art. 143 ust. 2 

Rozdziału 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
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o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2004 roku, Nr 261, poz. 2603, z póź-

niejszymi zmianami), ponadto, w szczególności, 

lokalizacje wolnostojących stacji transformatoro-

wych 15/0,4 kV. 

20) wysokości zabudowy (budynku lub jego 

części służącą do określenia maksymalnego, pio-

nowego wymiaru budynku) – należy przez to 

rozumieć definicję wysokości budynku, zgodnie  

z § 6 Działu I Rozporządzenia Ministra Infrastruk-

tury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpo-

wiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, 

poz. 690, z późniejszymi zmianami), na dzień 

podjęcia niniejszej uchwały; 

21) wskaźniku intensywności zabudowy – na-

leży przez to rozumieć stosunek sumy powierzch-

ni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziem-

nych (powyżej poziomu terenu), wszystkich bu-

dynków lokalizowanych na danej działce budow-

lanej (liczonej w zewnętrznym obrysie ścian bez 

uwzględnienia tarasów), do powierzchni całkowi-

tej działki, na której usytuowane są te budynki; 

 

Rozdział 2 

Przepisy dotyczące przeznaczenia terenów 

§ 4.1. Wyznacza się tereny, wydzielone na ry-

sunku planu liniami rozgraniczającymi i oznacza 

symbolami wskazanymi w ustępie 2. 

2. Dla terenów, o których mowa w ustępie 1 

ustala się przeznaczenie podstawowe i uzupełnia-

jące (o ile takie zostało ustalone), zgodnie z poda-

nymi w tabeli: 

 

-

Lp 

-Przeznaczenie 

uzupełniające 

terenu: 

-Przeznaczenie podstawowe terenu: -Przeznaczenie uzupełniające terenu: 

-1 -1MWU ÷ 

31MWU 

-- zabudowa mieszkaniowo - usługowa 

wielorodzinna (tereny o przeznaczeniu pod-

stawowym ukształtowane i projektowane), 

w tym:  

• zabudowa usługowa użyteczności pu-

blicznej, 

• funkcja usługowa nieuciążliwa w kondy-

gnacji parteru budynków mieszkalnych. 

-- zabudowa zamieszkania zbiorowego, 

- garaże wyłącznie dla samochodów osobo-

wych, 

- czasowe miejsca postojowe wyłącznie dla 

samochodów osobowych, 

- obiekty i urządzenia sportowo – rekreacyjne, 

w szczególności służące rekreacji codziennej, 

- obiekty małej architektury 

-2 -1MNUu ÷ 

103MNUu 

-- zabudowa mieszkaniowo - usługowa  

o niskiej intensywności (tereny o przeznacze-

niu podstawowym ukształtowane) w tym: 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

z towarzyszącymi usługami nieuciążliwymi, 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

-- zabudowa usługowa użyteczności publicznej, 

w tym kultu religijnego, 

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

- zabudowa usługowa nieuciążliwa, 

- zabudowa rzemiosła nieuciążliwego produk-

cyjnego, 

- istniejąca zabudowa zagrodowa, 

- budynki gospodarcze, garaże, 

- czasowe miejsca postojowe, 

- obiekty i urządzenia sportowo – rekreacyjne, 

w szczególności służące rekreacji codziennej, 

- obiekty małej architektury. 

-3 -1MNUp ÷ 

41MNUp 

-- zabudowa mieszkaniowo - usługowa  

o niskiej intensywności (tereny o przeznacze-

niu podstawowym projektowane) w tym: 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

z towarzyszącymi usługami nieuciążliwymi, 

• zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

bez towarzyszących usług. 

-- zabudowa usługowa użyteczności publicznej, 

w tym kultu religijnego, 

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

- zabudowa usługowa nieuciążliwa, 

- budynki gospodarcze, garaże, 

- czasowe miejsca postojowe, 

- obiekty i urządzenia sportowo – rekreacyjne, 

w szczególności służące rekreacji codziennej, 

- obiekty małej architektury. 
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-4 -1U ÷ 57U -- zabudowa usługowa (tereny o przezna-

czeniu podstawowym ukształtowane i pro-

jektowane) w tym: 

• zabudowa usługowa użyteczności pu-

blicznej, 

• obiekty handlowe o powierzchni sprzeda-

ży powyżej 2000 m2 na terenie oznaczo-

nym symbolem 25U. 

-- zabudowa zamieszkania zbiorowego,  

(w tym hotele, motele), 

- funkcja mieszkaniowa, związana z obsługą 

przeznaczenia podstawowego terenu (realizo-

wana w bryle budynku, z wyłączeniem co naj-

mniej parteru), 

- zabudowa rzemiosła nieuciążliwego produk-

cyjnego, 

- stacje paliw z zapleczem usługowym, 

- stacje bazowe telefonii komórkowej instalo-

wane na masztach lub wieżach antenowych,  

- budynki zaplecza technicznego, 

- garaże (w tym wielopoziomowe, podziemne 

lub w zespołach), 

- czasowe miejsca postojowe, 

- obiekty i urządzenia sportowo – rekreacyjne, 

- obiekty małej architektury. 

-5 -1US ÷ 11US -- sport i rekreacja (tereny o przeznaczeniu 

podstawowym ukształtowane i projektowa-

ne). 

-- zabudowa zamieszkania zbiorowego (hotele, 

motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, 

schroniska młodzieżowe), 

- funkcja mieszkaniowa i administracyjna, 

związane z obsługą przeznaczenia podstawo-

wego terenu, 

- zabudowa usługowa, w tym związana  

z obsługą przeznaczenia podstawowego terenu, 

(w szczególności handlu i gastronomii), 

- budynki zaplecza technicznego, pomocnicze, 

związane z realizowanymi funkcjami, wynikają-

cymi z przeznaczenia podstawowego i uzupeł-

niającego terenu. 

-6 1IS - urządzenia i obiekty specjalne. -- funkcja mieszkaniowa istniejąca lub związana 

z obsługą przeznaczenia podstawowego terenu, 

- funkcja usługowa realizowana w kondygnacji 

parteru lub piwnicy budynku, 

- czasowe miejsca postojowe. 

-7 -1RU ÷ 5RU -- obsługa produkcji w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,  

w tym: produkcja w gospodarstwach rol-

nych, hodowlanych i ogrodniczych. 

-- zabudowa usługowa: handlu, rzemiosła usłu-

gowego i produkcyjnego, w tym związana  

z przeznaczeniem podstawowym terenu, 

- garaże, budynki gospodarcze, 

- istniejąca stacja paliw z zapleczem usługo-

wym, 

- czasowe miejsca postojowe. 

-8 -1RM ÷ 18RM -- zabudowa zagrodowa w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,  

w tym:  

• usługi handlu, gastronomii, 

• nieuciążliwe usługi z zakresu rzemiosła, 

• zakłady przetwórstwa rolnego, 

• agroturystyka. 

-- garaże, budynki gospodarcze, 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

z towarzyszącymi usługami, 

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bez 

towarzyszących usług, 

- czasowe miejsca postojowe. 

-9 -1P ÷ 5P; 5’P; 

6P ÷ 11P 

-- obiekty produkcyjne składy i magazyny 

(tereny o przeznaczeniu podstawowym 

ukształtowane i projektowane), w tym: 

• obiekty handlowe o powierzchni sprzeda-

ży powyżej 2000 m2 na terenach oznaczo-

nych symbolami 4P, 5P, 5’P, 8P, 10P, 

• obiekty magazynowe, obiekty usługowe 

w tym handlowe prowadzące sprzedaż 

hurtową, 

• urządzenia i obiekty transportu samocho-

dowego i kolejowego. 

-- zabudowa usługowa, handlu, gastronomii, 

rzemiosła produkcyjnego, związana z obsługą 

przeznaczenia podstawowego terenu, 

- garaże dla samochodów osobowych i wyso-

kotonażowych, 

- czasowe miejsca postojowe dla samochodów 

osobowych, w tym wielopoziomowe, 

- zabudowa usługowa użyteczności publicznej, 

- urządzenia, obiekty komunikacji, w tym, sta-

cje paliw z zapleczem usługowym, 

- stacje bazowe telefonii komórkowej, instalo-

wane na masztach lub wieżach antenowych. 
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-

10 

-1R ÷ 23R -- rolnictwo (uprawy polowe, łąki i pastwi-

ska, uprawy ogrodnicze). 

-- budynki gospodarcze, silosy rolnicze, urządze-

nia służące prowadzeniu działalności rolniczej, 

- zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne  

(w tym, pasy wiatrochronne), 

- zagajniki leśne, 

- obiekty i urządzenia hydrotechniczne, związa-

ne z ochroną przeciwpożarową. 

-

11 

-1ZL ÷ 8ZL -- lasy. -– obiekty i urządzenia gospodarki leśnej, zgod-

nie z przepisami odrębnymi, 

– obiekty małej architektury kultu religijnego jak 

krzyże przydrożne. 

-

12 

-1ZP ÷ 19ZP -- zieleń urządzona (tereny o przeznaczeniu 

podstawowym ukształtowane i projektowa-

na), w tym: 

• obiekty i urządzenia sportowo - rekreacyj-

ne, w szczególności służące rekreacji co-

dziennej (place gier i zabaw). 

-- zabudowa usługowa:  

• gastronomii, 

• handlu, 

• informacji turystycznej, 

- obiekty małej architektury, 

- czasowe miejsca postojowe. 

-

13 

-1ZN ÷ 75ZN -- zieleń nie urządzona -- obiekty i urządzenia gospodarki leśnej, 

- obiekty małej architektury, w tym związane  

z turystyką, w szczególności tablice informa-

cyjne, związane z opisem walorów przyrodni-

czo krajobrazowych, w ramach ścieżek przy-

rodniczo-dydaktycznych, wiaty turystyczne. 

-

14 

-1ZD ÷ 5ZD -- ogrody działkowe, w tym: 

• urządzenia sportowo - rekreacyjne, w szcze-

gólności służące rekreacji codziennej (place 

zabaw). 

-- obiekty administracyjno – usługowo – socjal-

ne, w tym związane z obsługą przeznaczenia 

podstawowego terenu, 

- budynek gospodarczy, każdorazowo na wy-

dzielonej działce ogrodu działkowego, 

- obiekty architektury ogrodowej, 

- czasowe miejsca postojowe. 

-

15 

-1ZC -- cmentarz. -- obiekty usługowe związane z obsługą prze-

znaczenia podstawowego terenu: dom pogrze-

bowy, kaplice, budynki gospodarcze, admini-

stracyjno - usługowe. 

-

16 

-1WS ÷ 

30WS 

-- wody powierzchniowe śródlądowe (rzeki: 

Troja, Młynówka, potok Morawka). 

-- przeprawy mostowe,  

- kładki dla ruchu pieszego i rowerowego. 

-

17 

--1KDG -- droga publiczna klasy G – główna. - 

-

18 

-1KDZ(G) ÷ 

3KDZ(G) 

-- droga publiczna docelowo klasy Z –

zbiorcza, klasy G – główna do czasu prze-

budowy. 

- 

-

19 

-1KDL(G) -- droga publiczna docelowo klasy L – lo-

kalna, klasy G – główna do czasu przebu-

dowy. 

- 

-

20 

-1KDZ ÷ 

2KDZ 

-- droga publiczna klasy Z – zbiorcza. - 

-

21 

-1KDL ÷ 

10KDL 

-- droga publiczna klasy L – lokalna. -- czasowe miejsca postojowe. 

-

22 

-1KDD ÷ 

49KDD; 

51KDD ÷ 

71KDD 

-- droga publiczna klasy D – dojazdowa. -- czasowe miejsca postojowe. 

-

23 

-1KDW ÷ 

5KDW 

-- wydzielone drogi wewnętrzne. -- czasowe miejsca postojowe. 

-

24 

-1KS ÷ 18KS -- wydzielone, czasowe miejsca postojowe, 

garaże, obsługa komunikacji. 

-– obiekty usługowe w zakresie handlu, gastro-

nomii, obsługi turystyki. 

-

25 

-1KPK ÷ 

22KPK 

-- wydzielone ciągi pieszo-jezdne. - 

-

26 

-1KP ÷ 15KP -- wydzielone ciągi piesze. -- ścieżki rowerowe. 

-

27 

-1ITE ÷ 12ITE -- urządzenia infrastruktury technicznej – 

elektroenergetyka(GPZ 110/15 kV Kietrz). 

-- istniejąca funkcja mieszkaniowa. 

-

28 

-1ITG ÷ 2ITG -- urządzenia infrastruktury technicznej – 

gazownictwo (stacje redukcyjno - pomiaro-

we SRP I0 i SRP II0. 

-– istniejąca zabudowa techniczno – admini-

stracyjna na terenie oznaczonym symbolem 

2ITG. 
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-

29 

 -- urządzenia infrastruktury technicznej – 

wodociągi . 

- 

-

30 

-1ITK ÷ 2ITK -- urządzenia infrastruktury technicznej – 

kanalizacja (w tym miejska oczyszczalnia 

ścieków). 

- 

-

31 

-1EW/R ÷ 

5EW/R 

-- elektrownie wiatrowe, 

- infrastruktura techniczna elektroenergetyki,  

- rolnictwo. 

-- maszty pomiarowe. 

 

3. Każdorazowo, w ramach terenów wydzie-

lonych liniami rozgraniczającymi, obok zagospo-

darowania, zgodnie z przeznaczeniem podstawo-

wym i uzupełniającym (o ile zostało ustalone) 

dopuszcza się: 

1) drogi wewnętrzne, tymczasowe drogi we-

wnętrzne na okres budowy; 

2) urządzenia infrastruktury technicznej, tym-

czasowe urządzenia infrastruktury technicznej na 

okres budowy; 

3) zieleń urządzona; 

4) ciągi piesze, ścieżki rowerowe; 

o ile nie są wykluczone lub ograniczone 

przedmiotowo w pozostałych przepisach niniej-

szej uchwały. 

 

Rozdział 3 

Przepisy dotyczące parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenów, w tym gabarytów obiektów i wskaźni-

ków intensywności zabudowy 

§ 5. Dla terenów z podstawowym przezna-

czeniem dla zabudowy mieszkaniowo – usługo-

wej wielorodzinnej (ukształtowanych i projekto-

wanych), wydzielonych na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 

1MWU ÷ 31MWU, ustala się: 

1) zachowanie istniejącego zagospodarowania, 

w tym istniejącej zabudowy, z dopuszczeniem 

remontu, przebudowy i rozbudowy istniejących 

obiektów budowlanych (w tym zmiany branży 

istniejących usług), za wyjątkiem istniejących 

pawilonów usługowych na terenie oznaczonym 

symbolem 10MWU, dla których dopuszcza się 

wyłącznie remont; przy uwzględnieniu ustaleń 

dotyczących zasad ochrony dziedzictwa kulturo-

wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

o których mowa w rozdziale 7; 

2) realizację nowej zabudowy, rozbudowę ist-

niejącej zabudowy, (zgodnie z przeznaczeniami: 

podstawowym i uzupełniającym w zakresie zabu-

dowy zamieszkania zbiorowego), przy uwzględ-

nieniu ustaleń dotyczących zasad ochrony dzie-

dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-

ry współczesnej, o których mowa w rozdziale 7 

na zasadach: 

a) parametry i wskaźniki zagospodarowania te-

renu: 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni wydzielonej działki budowlanej nie 

więcej niż 30%, z zastrzeżeniem tiretu 3, 

- powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niż 40% wydzielonej działki budowlanej, z za-

strzeżeniem tiretu 3, 

- w strefie ochrony konserwatorskiej „A” wiel-

kość powierzchni zabudowy w stosunku do po-

wierzchni wydzielonej działki budowlanej może 

stanowić nie więcej niż 60%, a powierzchnia 

biologicznie czynna może stanowić nie mniej niż 

10% terenu wydzielonej działki budowlanej, 

- ilość czasowych miejsc postojowych (wy-

łącznie dla samochodów osobowych) dla funkcji 

usługowych należy zrealizować dla zamierzonego 

sposobu użytkowania, zgodnie z zasadami okre-

ślonymi w § 54, 

- ilość czasowych miejsc postojowych (wy-

łącznie dla samochodów osobowych) dla funkcji 

mieszkaniowej realizowanej w ramach zabudowy 

mieszkaniowo – usługowej: nie mniej niż jedno 

miejsce postojowe dla jednego mieszkania, które 

należy zapewnić w granicach działki budowlanej, 

b) parametry i wskaźnik kształtowania zabu-

dowy: 

- wysokość zabudowy – nie więcej niż 5 kon-

dygnacji nadziemnych, gdzie piąta stanowi pod-

dasze użytkowe i nie wyższa niż 20 m, z zastrze-

żeniem respektowania ustalonej wysokości zabu-

dowy mieszkalno – usługowej ustalonej dla strefy 

konserwatorskiej „A”, o której mowa w § 31, 

- geometria dachu: stosowanie dwuspado-

wych o symetrycznych kątach nachylenia połaci 

lub czterospadowych z kalenicą lub mansardo-

wych, o kącie nachylenia połaci dachu w prze-

dziale od 300 do 450, 

- dopuszcza się stosowanie okien w połaci da-

chowej, lukarn, ryzalitów ścian, w tym bocznych, 

- dopuszcza się realizację garaży wyłącznie dla 

samochodów osobowych, wbudowanych w bu-

dynek mieszkalno – usługowy lub w formie ze-

społów liczących nie mniej niż 4 boksy, z zastrze-

żeniem, iż w strefie ochrony konserwatorskiej 

„A”, w sytuacji realizacji zabudowy mieszkalno – 

usługowej w formie pierzei wzdłuż ulicy, zespoły 

garaży winny być realizowane z dojazdem wspól-

nym i dostępem od wnętrza kwartału ograniczo-

nego ulicami; 

3) powierzchnia całkowita lokalu użytkowego 

(lokali użytkowych), wbudowanego (wbudowa-
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nych) w budynek mieszkalny nie może przekra-

czać 40% powierzchni całkowitej budynku. 

4) zakaz realizacji miejsc postojowych i garaży 

dla samochodów ciężarowych i ich naczep oraz 

autobusów; 

5) zakaz realizacji garaży dla samochodów 

osobowych samodzielnie na działkach budowla-

nych; 

6) zakaz realizacji garaży blaszanych; 

7) zagospodarowanie zgodnie z przeznacze-

niem uzupełniającym w zakresie zabudowy za-

mieszkania zbiorowego może zaistnieć samo-

dzielnie, każdorazowo na wydzielonej działce bu-

dowlanej i może stanowić do 50% zagospodaro-

wania terenu. 

 

§ 6. Dla terenów z podstawowym przezna-

czeniem dla zabudowy mieszkaniowo – usługo-

wej o niskiej intensywności (ukształtowanych), 

wydzielonych na rysunku planu liniami rozgrani-

czającymi i oznaczonych symbolami 1MNUu ÷ 

103MNUu, ustala się: 

1) zachowanie istniejącego zagospodarowania, 

w tym istniejącej zabudowy, z dopuszczeniem 

remontu, rozbudowy, przebudowy istniejących 

obiektów budowlanych, przy uwzględnieniu usta-

leń dotyczących zasad ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-

snej, o których mowa w rozdziale 7; 

2) rozbudowę istniejącej zabudowy, wprowa-

dzenie nowej zabudowy (przy uwzględnieniu 

ustaleń dotyczących zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-

czesnej, o których mowa w rozdziale 7) na zasa-

dach: 

a) parametry i wskaźniki kształtowania terenu: 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z towarzyszącą usługą, (usługami):  

• wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni wydzielonej działki budowlanej nie 

więcej niż 40%,  

• powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niż 30% wydzielonej działki budowlanej,  

• ilość czasowych miejsc postojowych (w gra-

nicach działki budowlanej) nie mniej niż dwa miej-

sca postojowe (nie wliczając w to garażu wolno-

stojącego i garażu wbudowanego w budynek 

mieszkalny),  

• ilość czasowych miejsc postojowych dla 

funkcji usługowych należy zrealizować, dla zamie-

rzonego sposobu użytkowania, zgodnie z zasa-

dami określonymi w § 54, 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

bez towarzyszącej usługi (usług):  

• wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni wydzielonej działki budowlanej nie 

więcej niż 30%,  

• powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niż 50% wydzielonej działki budowlanej,  

• ilość czasowych miejsc postojowych (w gra-

nicach działki budowlanej) nie mniej niż dwa miej-

sca postojowe (nie wliczając w to garażu wolno-

stojącego i garażu wbudowanego w budynek 

mieszkalny), 

- dla zabudowy usługowej użyteczności pu-

blicznej, w tym kultu religijnego, (realizowanej  

w ramach przeznaczenia uzupełniającego terenu):  

• wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni wydzielonej działki budowlanej nie 

więcej niż 40%,  

• powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niż 30% wydzielonej działki budowlanej,  

• ilość czasowych miejsc postojowych należy 

zrealizować dla zamierzonego sposobu użytko-

wania, zgodnie z zasadami określonymi w § 54, 

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

(realizowanej w ramach przeznaczenia uzupełnia-

jącego terenu):  

• wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni wydzielonej działki budowlanej nie 

więcej niż 40%,  

• powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niż 30% wydzielonej działki budowlanej,  

• ilość czasowych miejsc postojowych nie 

mniej niż jedno miejsce postojowe dla jednego 

mieszkania (jako naziemne lub realizowane  

w formie parkingu podziemnego), które należy 

zapewnić w granicach działki budowlanej, 

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy: 

- dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej  

i mieszkaniowej:  

• usytuowanie na działce: budynek mieszkalny 

lub mieszkalno – usługowy należy sytuować ele-

wacją frontową od strony drogi publicznej lub 

wewnętrznej lub ciągu pieszo – jezdnego, z któ-

rego następuje wjazd na działkę, z zastrzeżeniem, 

iż warunek ten nie dotyczy działek budowlanych 

narożnych,  

• dla budynku mieszkalnego lub mieszkalno – 

usługowego należy przyjąć jako elewację fronto-

wą elewację kalenicową bądź szczytową, w za-

leżności od usytuowania budynków istniejących 

na działkach sąsiednich,  

• usytuowanie budynków gospodarczych, ga-

raży, budynku usługowego, zgodnie z ustaleniami 

§ 27, ust. 7, 8 i 9,  

• wysokość zabudowy mieszkaniowej i miesz-

kaniowo – usługowej nie więcej niż 2 kondygna-

cje nadziemne, (z dopuszczeniem dodatkowo 

trzeciej kondygnacji pod warunkiem, że stanowi 

poddasze użytkowe), i nie więcej niż 12,00 m,  

• wysokość budynków gospodarczych, garaży 

wolnostojących - nie więcej niż 1 kondygnacja 

nadziemna, (z dopuszczeniem dodatkowo drugiej 

kondygnacji pod warunkiem, że stanowi podda-

sze użytkowe), i nie więcej niż 6,00 m,  



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 80 – 4863 – Poz. 968 

 

• geometria dachu (w tym dla budynków go-

spodarczych, garaży wolnostojących): stosowa-

nie dachów dwuspadowych o symetrycznych 

kątach nachylenia połaci, z dopuszczeniem da-

chów czterospadowych z kalenicą i dachów  

o prostopadłym układzie kalenic, o kącie nachyle-

nia połaci dachu w przedziale od 300 do 450,  

z zastrzeżeniem, że dla zabudowy sytuowanej 

bezpośrednio przy ulicy Raciborskiej i Górskiej 

dachy wyłącznie dwuspadowe symetryczne,  

• dopuszcza się stosowanie okien w połaci da-

chowej, lukarn, naczółków, ganków wejścio-

wych, w tym zadaszonych, ryzalitów ścian,  

w tym bocznych,  

• powierzchnia całkowita lokalu użytkowego 

wbudowanego w budynek mieszkalny, położony w 

strefie ochrony konserwatorskiej „A” nie może 

przekraczać 40% powierzchni całkowitej budynku, 

- dla zabudowy użyteczności publicznej:  

• wysokość zabudowy: nie więcej niż 2 kon-

dygnacje nadziemne,  

• stosowanie indywidualnych rozwiązań,  

w szczególności dla budynków kultu religijnego, 

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:  

• wysokość zabudowy nie więcej niż 2 kondy-

gnacje nadziemne, (z dopuszczeniem dodatkowo 

trzeciej kondygnacji pod warunkiem, że stanowi 

poddasze użytkowe) i nie wyższa niż 14 m,  

• geometria dachu: stosowanie dachów dwu-

spadowych, o symetrycznych kątach nachylenia 

połaci, z dopuszczeniem czterospadowych z kale-

nicą, o kącie nachylenia połaci dachu w przedzia-

le od 300 do 400, z dopuszczeniem dla rzemiosła 

nieuciążliwego produkcyjnego, kąta nachylenia 

połaci dachu w przedziale od 150 do 400, 

- dla zabudowy usługowej rzemiosła nieuciąż-

liwego produkcyjnego, zabudowy usługowej nie-

uciążliwej:  

• wysokość zabudowy nie więcej niż 1 kondy-

gnacja nadziemna i nie wyższa niż 8 m,  

• geometria dachu: stosowanie dachów dwu-

spadowych, o symetrycznych kątach nachylenia 

połaci, z dopuszczeniem czterospadowych z kale-

nicą, o kącie nachylenia połaci w przedziale od 

300÷400, 

- dopuszcza się zachowanie geometrii dachu 

budynku istniejącego, w sytuacji jego rozbudowy 

i przebudowy; 

c) wskaźnik intensywności zabudowy (każdo-

razowo w odniesieniu do działki budowlanej) dla 

zabudowy mieszkaniowo – usługowej i mieszka-

niowej, nie więcej niż 0,8; 

3) zagospodarowanie zgodnie z przeznacze-

niem uzupełniającym w zakresie zabudowy uży-

teczności publicznej lub zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej może zaistnieć samodzielnie, na 

wydzielonych działkach budowlanych i może sta-

nowić do 50% zagospodarowania terenu; 

4) zagospodarowanie zgodnie z przeznacze-

niem uzupełniającym w zakresie rzemiosła nie-

uciążliwego produkcyjnego oraz zabudowy usłu-

gowej nieuciążliwej może zaistnieć samodzielnie, 

każdorazowo na wydzielonej działce budowlanej, 

w tym nie mniejszej niż 1000 m2 dla rzemiosła 

nieuciążliwego produkcyjnego i winno być oddzie-

lone od terenów zabudowy mieszkaniowej (istnie-

jącej i projektowanej) pasem zieleni w kilku pię-

trach (o szerokości co najmniej 4 m); 

5) dopuszcza się zachowanie parametrów  

i wskaźników zagospodarowania terenu i kształ-

towania zabudowy każdorazowo w stosunku do 

zabudowanej działki budowlanej (na dzień uchwa-

lenia niniejszego planu), innych, niż określone  

w punkcie 2, w sytuacji przebudowy, rozbudowy 

istniejącej, na tej działce, zabudowy, 

6) dla istniejącej zabudowy zagrodowej, w sy-

tuacji jej przebudowy i rozbudowy, nie ustala się 

wskaźników zagospodarowania terenu działki bu-

dowlanej, obowiązują parametry i wskaźniki kształ-

towania zabudowy – budynku mieszkalnego: 

a) wysokość zabudowy mieszkaniowej nie 

więcej niż 2 kondygnacje nadziemne (z dopusz-

czeniem dodatkowo trzeciej kondygnacji pod wa-

runkiem, że stanowi poddasze użytkowe) i nie 

więcej niż 12, 00 m, 

b) geometria dachu, w sytuacji rozbudowy – 

zachowanie istniejącej geometrii lub stosowanie 

dachów dwuspadowych o symetrycznych kątach 

nachylenia połaci, z dopuszczeniem dachów  

o prostopadłym układzie kalenic, o kącie nachyle-

nia połaci dachu w przedziale od 300 do 450; 

7) zakaz realizacji garaży samodzielnie na 

działkach budowlanych; 

8) dopuszcza się realizację garaży blaszanych 

w głębi działek budowlanych, wyłącznie towarzy-

szących zabudowie mieszkaniowej i mieszkanio-

wo – usługowej. 

 

§ 7. Dla terenów z podstawowym przezna-

czeniem dla zabudowy mieszkaniowo – usługo-

wej o niskiej intensywności (projektowanych), 

wydzielonych na rysunku planu liniami rozgrani-

czającymi i oznaczonych symbolami 1MNUp ÷ 

41MNUp, ustala się: 

1) zachowanie istniejącego zagospodarowania, 

w tym istniejącej zabudowy, z dopuszczeniem 

remontu, rozbudowy, przebudowy istniejących 

obiektów budowlanych, przy uwzględnieniu usta-

leń dotyczących zasad ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-

snej, o których mowa w rozdziale 7; 

2) rozbudowę istniejącej zabudowy, wprowa-

dzenie nowej zabudowy (przy uwzględnieniu 

ustaleń dotyczących zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-

czesnej, o których mowa w rozdziale 7) na zasa-

dach: 
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a) parametry i wskaźniki kształtowania terenu: 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z towarzyszącą usługą, (usługami):  

• wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni wydzielonej działki budowlanej nie 

więcej niż 40%,  

• powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niż 30% wydzielonej działki budowlanej,  

• ilość czasowych miejsc postojowych (w gra-

nicach działki budowlanej) nie mniej niż dwa miej-

sca postojowe (nie wliczając w to garażu wolno-

stojącego i garażu wbudowanego w budynek 

mieszkalny),  

• ilość czasowych miejsc postojowych dla 

funkcji usługowych należy zrealizować, dla zamie-

rzonego sposobu użytkowania, zgodnie z zasa-

dami określonymi w § 54, 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

bez towarzyszącej usługi (usług):  

• wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni wydzielonej działki budowlanej nie 

więcej niż 30%,  

• powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niż 50% wydzielonej działki budowlanej,  

• ilość czasowych miejsc postojowych (w gra-

nicach działki budowlanej) nie mniej niż dwa miej-

sca postojowe (nie wliczając w to garażu wolno-

stojącego i garażu wbudowanego w budynek 

mieszkalny), 

- dla zabudowy usługowej użyteczności pu-

blicznej, w tym kultu religijnego, zabudowy usłu-

gowej nieuciążliwej (realizowanych w ramach 

przeznaczenia uzupełniającego terenu):  

• wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni wydzielonej działki budowlanej nie 

więcej niż 40%,  

• powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niż 30% wydzielonej działki budowlanej,  

• ilość czasowych miejsc postojowych należy 

zrealizować dla zamierzonego sposobu użytko-

wania, zgodnie z zasadami określonymi w § 54, 

- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 

(realizowanej w ramach przeznaczenia uzupełnia-

jącego terenu):  

• wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni wydzielonej działki budowlanej nie 

więcej niż 40%,  

• powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niż 30% wydzielonej działki budowlanej,  

• ilość czasowych miejsc postojowych nie 

mniej niż jedno miejsce postojowe dla jednego 

mieszkania (jako naziemne lub realizowane  

w formie parkingu podziemnego), które należy 

zapewnić w granicach działki budowlanej, 

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy: 

- dla zabudowy mieszkaniowo – usługowej  

i mieszkaniowej:  

• usytuowanie na działce: budynek mieszkalny 

lub mieszkalno – usługowy należy sytuować ele-

wacja frontową od strony drogi publicznej lub 

wewnętrznej lub ciągu pieszo – jezdnego, z któ-

rego następuje wjazd na działkę, z zastrzeżeniem, 

iż warunek ten nie dotyczy działek budowlanych 

narożnych,  

• dla budynku mieszkalnego lub mieszkalno – 

usługowego należy przyjąć jako elewację fronto-

wą elewację kalenicową bądź szczytową, w tym 

w zależności od usytuowania budynków istnieją-

cych na działkach sąsiednich,  

• dla zespołu budynków mieszkalnych lub 

mieszkalno – usługowych nowo realizowanych, 

należy przyjąć rodzaj elewacji frontowej w ra-

mach pierzei ulicy, minimum na odcinku pomiędzy 

skrzyżowaniami dróg,  

• usytuowanie budynków gospodarczych, ga-

raży, budynku usługowego, zgodnie z ustaleniami 

§ 27, ust. 7, 8 i 9,  

• wysokość zabudowy mieszkaniowej i miesz-

kaniowo – usługowej nie więcej niż 2 kondygna-

cje nadziemne, (z dopuszczeniem dodatkowo 

trzeciej kondygnacji pod warunkiem, że stanowi 

poddasze użytkowe), i nie więcej niż 12,00 m,  

• wysokość budynków gospodarczych, garaży 

wolnostojących – nie więcej niż 1 kondygnacja 

nadziemna, (z dopuszczeniem dodatkowo drugiej 

kondygnacji pod warunkiem, że stanowi podda-

sze użytkowe), i nie więcej niż 6,00 m,  

• geometria dachu (w tym dla budynków go-

spodarczych, garaży wolnostojących): stosowa-

nie dachów dwuspadowych o symetrycznych 

kątach nachylenia połaci, z dopuszczeniem da-

chów czterospadowych z kalenicą i dachów  

o prostopadłym układzie kalenic, o kącie nachyle-

nia połaci dachu w przedziale od 300 do 450 oraz 

dachów płaskich na terenie oznaczonym symbo-

lem 27MNUp, 

• dopuszcza się stosowanie okien w połaci da-

chowej, lukarn, naczółków, ganków wejścio-

wych, ryzalitów ścian, w tym bocznych,  

• powierzchnia całkowita lokalu użytkowego 

wbudowanego w budynek mieszkalny, położony w 

strefie ochrony konserwatorskiej „A” nie może 

przekraczać 40% powierzchni całkowitej budynku, 

- dla zabudowy użyteczności publicznej:  

• wysokość zabudowy: nie więcej niż 2 kon-

dygnacje nadziemne,  

• stosowanie indywidualnych rozwiązań  

w szczególności dla budynków kultu religijnego 

- dla zabudowy usługowej nieuciążliwej:  

• wysokość zabudowy nie więcej niż 1 kondy-

gnacja naziemna i nie wyższa niż 8,0 m,  

• geometria dachu: stosowanie dachów dwu-

spadowych, o symetrycznych kątach nachylenia 

połaci, z dopuszczeniem czterospadowych z kale-

nicą, o kącie nachylenia połaci dachu w przedzia-

le od 300 do 400, 
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- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:  

• wysokość zabudowy nie więcej niż 2 kondy-

gnacje nadziemne, (z dopuszczeniem dodatkowo 

trzeciej kondygnacji pod warunkiem, że stanowi 

poddasze użytkowe) i nie wyższa niż 14 m,  

• geometria dachu: stosowanie dachów dwu-

spadowych, o symetrycznych kątach nachylenia 

połaci, z dopuszczeniem czterospadowych z kale-

nicą o kącie nachylenia połaci dachu w przedziale 

od 300 do 450, 

- dopuszcza się zachowanie geometrii dachu 

budynku istniejącego, w sytuacji jego przebudo-

wy, rozbudowy, 

c) wskaźnik intensywności zabudowy (każdo-

razowo w odniesieniu do działki budowlanej) dla 

zabudowy mieszkaniowo – usługowej i mieszka-

niowej, nie większy niż 0,8 m; 

9) zagospodarowanie zgodnie z przeznaczeniem 

uzupełniającym w zakresie zabudowy użyteczności 

publicznej lub zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej może zaistnieć samodzielnie, każdorazowo 

na wydzielonej działce budowlanej i może stano-

wić do 50% zagospodarowania terenu. 

10) zagospodarowanie zgodnie z przeznacze-

niem uzupełniającym w zakresie zabudowy usłu-

gowej nieuciążliwej może zaistnieć samodzielnie, 

każdorazowo na wydzielonej działce budowlanej  

i winno być oddzielone od terenów zabudowy 

mieszkaniowej (istniejącej i projektowanej) pa-

smem zieleni w kilku piętrach (o szerokości co 

najmniej 4,0 m); 

11) dopuszcza się zachowanie parametrów  

i wskaźników zagospodarowania terenu i kształ-

towania zabudowy, każdorazowo w stosunku do 

zabudowanej działki budowlanej (na dzień uchwa-

lenia niniejszego planu), innych, niż określone  

w punkcie 2, w sytuacji przebudowy, rozbudowy 

istniejącej, na tej działce, zabudowy, 

12) zakaz realizacji garaży samodzielnie na 

działkach budowlanych; 

13) dopuszcza się realizację garaży blaszanych 

w głębi działek budowlanych, wyłącznie towarzy-

szących zabudowie mieszkaniowej i mieszkanio-

wo – usługowej. 

 

§ 8. Dla terenów z podstawowym przezna-

czeniem dla zabudowy usługowej (ukształtowanej 

i projektowanej), wydzielonych na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbo-

lami 1U÷57U, ustala się: 

1) zachowanie istniejącego zagospodarowania, 

w tym istniejącej zabudowy usługowej i funkcji 

mieszkaniowych w tej zabudowie, z dopuszcze-

niem remontu, przebudowy, rozbudowy istnieją-

cych budynków, wyburzenia, w sytuacji, kiedy 

względy techniczne uniemożliwiają ich dalsze 

użytkowanie, przy uwzględnieniu ustaleń doty-

czących zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,  

o których mowa w rozdziale 7, z zastrzeżeniami: 

a) dopuszczenia wyłącznie remontu istniejące-

go pawilonu handlowego na terenie oznaczonym 

symbolem 45U, z docelową realizacją nowego 

obiektu usługowego w ciągu pierzei ulicy Wojska 

Polskiego, 

b) dopuszczenia wyłącznie remontu istniejących 

pawilonów handlowych na terenie oznaczonym 

symbolem 46U i utrzymanie do czasu realizacji 

ujednoliconej zabudowy usługowej targowiska; 

2) przebudowa, rozbudowa istniejącej zabu-

dowy, wprowadzenie nowej zabudowy (w tym, 

w granicach ustalonych na rysunku planu na terenie 

oznaczonym symbolem 25U, obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²), przy 

uwzględnieniu ustaleń dotyczących zasad ochro-

ny dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej, o których mowa w rozdzia-

le 7 na zasadach: 

a) parametry i wskaźniki zagospodarowania te-

renu: 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni wydzielonej działki budowlanej nie 

więcej niż 50%, z dopuszczeniem powierzchni 

zabudowy w stosunku do powierzchni zabudowy 

działki budowlanej 100%, na terenach oznaczo-

nych symbolami 47U, 49U, 50U, 51U, 

- powierzchnia biologicznie czynna nie mniej-

sza niż 25% wydzielonej działki budowlanej  

z dopuszczeniami:  

• powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza 

niż 10% wydzielonej działki budowlanej na tere-

nach oznaczonych symbolami 31U, 25U, 26U, 

• powierzchnia biologicznie czynna może sta-

nowić 0% wydzielonej działki budowlanej na te-

renach oznaczonych symbolami 47U, 49U, 50U, 

51U, 

- ilość czasowych miejsc postojowych dla 

funkcji usługowych należy zrealizować dla zamie-

rzonego sposobu użytkowania, zgodnie z zasa-

dami określonymi w § 54, w sytuacji realizacji 

funkcji mieszkaniowej, w ramach przeznaczenia 

uzupełniającego nie mniejszej niż 1 miejsce posto-

jowe na jedno mieszkanie, 

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy: 

- wysokość zabudowy:  

• nie więcej niż 4 kondygnacje nadziemne, 

gdzie czwarta stanowi poddasze użytkowe i nie 

wyższa niż 16 m, w sytuacji realizacji zabudowy 

usługowej, w tym z funkcją mieszkaniową, zwią-

zaną z obsługą przeznaczenia podstawowego 

terenu, zabudowy zamieszkania zbiorowego,  

• nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, 

gdzie druga stanowi poddasze użytkowe i nie 

wyższa niż 8,0 m, w sytuacji realizacji budynków 

zaplecza technicznego,  
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• nie więcej niż 1 kondygnacja nadziemna,  

w sytuacji realizacji zabudowy rzemiosła nieuciąż-

liwego produkcyjnego, stacji paliw z zapleczem 

usługowym,  

• nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne dla 

parkingów wielopoziomowych i nie wyższa niż  

15 m,  

• nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne, 

w sytuacji realizacji obiektów handlowych o po-

wierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² na terenie 

oznaczonym symbolem 25U, 

- geometria dachów – dachy dwuspadowe,  

o symetrycznych kątach nachylenia połaci, lub 

czterospadowe z kalenicą lub mansardowe,  

o kącie nachylenia połaci dachów w przedziale od 

300 do 450, z zastrzeżeniami:  

• na terenie oznaczonym symbolem 46U, usta-

la się realizację ujednoliconych obiektów handlo-

wych, jednokondygnacyjnych o dachach dwu-

spadowych, o symetrycznych kątach nachylenia 

połaci, o kącie nachylenia połaci w przedziale od 

300 do 400, w formie zespołu tworzącego targo-

wisko miejskie,  

• na terenach oznaczonych symbolami 25U  

i 26U dopuszcza się dachy płaskie; 

3) zakazuje się realizacji, w ramach przezna-

czenia uzupełniającego terenów, zabudowy rze-

miosła nieuciążliwego produkcyjnego, stacji paliw 

z zapleczem usługowym oraz stacji bazowych 

telefonii komórkowej w strefie ochrony konser-

watorskiej „A”; 

4) nakazuje się, aby działalność w ramach 

przeznaczenia uzupełniającego terenu – rzemiosło 

nieuciążliwe produkcyjne było oddzielone,  

w przypadku sąsiedztwa z terenami zabudowy 

mieszkaniowej (istniejącej i projektowanej), pa-

sem zieleni, w kilku piętrach (o szerokości co 

najmniej 4 m); 

5) zagospodarowanie zgodnie z przeznacze-

niem uzupełniającym może zaistnieć samodziel-

nie, za wyjątkiem garaży naziemnych, (w tym  

w zespołach) oraz samodzielnej funkcji mieszka-

niowej i każdorazowo dotyczy posiadanych przez 

inwestora działek budowlanych; 

6) dopuszcza się zachowanie parametrów  

i wskaźników zagospodarowania terenu i kształ-

towania zabudowy, każdorazowo w stosunku do 

zabudowanej (na dzień uchwalenia niniejszego 

planu) działki budowlanej, innych, niż określone  

w punkcie 2, w sytuacji przebudowy, rozbudowy 

istniejącej, na tej działce, zabudowy, w tym usłu-

gowej; 

7) nakazuje się, na terenie oznaczonym sym-

bolem 15U, wprowadzenie pasa zieleni o szero-

kości nie mniejszej niż 15 m, od strony terenu 

oznaczonego symbolem 2R. 

 

§ 9.1. Dla terenów z podstawowym przezna-

czeniem dla usług sportu i rekreacji (ukształtowa-

nych i projektowanych), wydzielonych na rysunku 

planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych 

symbolami 1US÷11US, ustala się 

1) zachowanie istniejącego zagospodarowania, 

z możliwością remontu, rozbudowy, przebudowy 

istniejących urządzeń sportu i rekreacji oraz bu-

dowy nowych urządzeń sportu i rekreacji oraz 

usług, zgodnie z przeznaczeniami terenów: pod-

stawowym i uzupełniającym, o których mowa  

w rozdziale 2 (z uwzględnieniem ustaleń dotyczą-

cych zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, okre-

ślonych w rozdziale 7), na zasadach: 

a) parametry i wskaźniki zagospodarowania te-

renu: 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni terenu, nie więcej niż 10%,  

z zastrzeżeniem punktu 2, 

- powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 

50%, przy czym obejmuje ona również terenowe, 

trawiaste urządzenia sportowo - rekreacyjne, 

- ilość czasowych miejsc postojowych należy 

zrealizować dla zamierzonego sposobu użytko-

wania, zgodnie z zasadami określonymi w § 54, 

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy: 

- wysokość zabudowy – nie więcej niż dwie 

kondygnacje nadziemne, (z dopuszczeniem do-

datkowo trzeciej, pod warunkiem, że stanowi 

poddasze użytkowe) i nie wyższa niż 15 m, 

- geometria dachu – stosowanie dachów dwu-

spadowych o symetrycznych katach nachylenia 

połaci, (w przedziale od 250 do 450), z dopusz-

czeniem stosowania dachów wielospadowych,  

a dla obiektów sportu i rekreacji (w tym muszli 

koncertowej na terenie oznaczonym symbolem 

8US), stosowanie rozwiązań indywidualnych, 

- dopuszcza się zachowanie geometrii dachu 

budynku istniejącego, w sytuacji jego przebudowy, 

- dopuszcza się, w szczególności, stosowanie 

okien w połaci dachowej, lukarn, ryzalitów ścian, 

schodów zewnętrznych; 

2) zagospodarowanie zgodnie z przeznacze-

niem uzupełniającym, obejmującym budynki za-

mieszkania zbiorowego i podstawowym obejmu-

jącym urządzenia sportu i rekreacji kubaturowe, 

w tym park wodny, halę sportową, muszlę kon-

certową, może stanowić każdorazowo nie więcej 

niż 40% powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni wydzielonej działki budowlanej; 

3) zagospodarowanie, zgodnie z przeznaczeniem 

uzupełniającym, obejmującym budynki zamieszkania 

zbiorowego może zaistnieć samodzielnie; 

2. Dla terenów z podstawowym przeznacze-

niem dla usług sportu i rekreacji, o których mowa 

w ust. 1, dopuszcza się sytuowanie tymczaso-

wych obiektów budowlanych takich jak przekry-

cia namiotowe, aranżacje sezonowe. 
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§ 10. Dla terenu z podstawowym przeznacze-

niem dla urządzeń i obiektów specjalnych, wy-

dzielonego na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi i oznaczonego symbolem 1IS, ustala się: 

1) zachowanie istniejącego zagospodarowania: 

obiektów straży pożarnej oraz budynku z funkcją 

mieszkaniową, z możliwością remontu, przebu-

dowy i rozbudowy oraz lokalizacji usług w parte-

rach lub piwnicach budynków, (z uwzględnieniem 

ustaleń dotyczących zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-

czesnej, określonych w rozdziale 7), na zasadach: 

a) parametry i wskaźniki zagospodarowania te-

renu: 

- wielkość powierzchni zabudowy do po-

wierzchni terenu, nie więcej niż 70%, 

- powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej 

niż 5%, 

- ilość czasowych miejsc postojowych dla 

funkcji usługowych należy zrealizować dla zamie-

rzonego sposobu użytkowania, zgodnie z zasa-

dami określonymi w § 54 

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy: 

- dla obiektów straży pożarnej stosowanie in-

dywidualnych rozwiązań, 

- dla budynku z funkcją mieszkaniową:  

• wysokość zabudowy – zachowanie istnieją-

cej liczby kondygnacji,  

• geometria dachu – dwuspadowy o syme-

trycznych katach nachylenia (w przedziale od 250 

do 450). 

 

§ 11. Dla terenów z podstawowym przezna-

czeniem dla obsługi produkcji rolnej w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 

wydzielonych na rysunku planu liniami rozgrani-

czającymi i oznaczonych symbolami 1RU ÷ 5RU, 

ustala się: 

1) zachowanie istniejących obiektów budow-

lanych z możliwością remontu, przebudowy, roz-

budowy, w szczególności: obiektów budowla-

nych związanych z produkcja rolniczą, w tym: 

istniejących budynków inwentarskich, istnieją-

cych elewatorów zbożowych, hal składowych  

z suszarniami zbożowymi, magazynów, obiektów 

budowlanych, w ramach których prowadzone są: 

usługi mechanizacyjne, remontowe, usługi han-

dlu, w tym związane z obsługą produkcji rolni-

czej, przetwórstwo rolnicze, budynków zaplecza 

administracyjno – socjalnego, istniejącej stacji 

paliw z zapleczem usługowym (garaże); 

2) przebudowa, rozbudowa istniejącej zabu-

dowy, wprowadzenie nowej zabudowy związanej 

z produkcją rolniczą, obsługą produkcji rolniczej 

na zasadach 

a) parametry i wskaźniki zagospodarowania te-

renu: 

- powierzchnia biologicznie czynna nie mniej-

sza niż 25% powierzchni terenu, z zastrzeżeniem 

tiretu drugiego, 

- - dopuszcza się zachowanie wielkości po-

wierzchni biologicznie czynnej mniejszej niż okre-

ślona w tirecie pierwszym, w sytuacji przebudo-

wy, rozbudowy istniejącej zabudowy (w tym, 

wprowadzenia uzupełniającego zabudowy), 

- w sytuacji prowadzenia działalności usługo-

wej lub produkcyjnej należy zrealizować ilość 

czasowych miejsc postojowych dla zamierzonego 

sposobu użytkowania, zgodnie z zasadami okre-

ślonymi w § 54, 

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy: 

- gabaryty obiektów budowlanych związanych 

z produkcją rolną i przetwórstwem rolniczym – 

stosowanie indywidualnych rozwiązań, 

- gabaryty obiektów zaplecza administracyjno 

– socjalnego, usługowych:  

• wysokość nie więcej niż 2 kondygnacje nad-

ziemne i nie wyższa niż 8 m,  

• geometria dachu: dachy dwuspadowe, z do-

puszczeniem wielospadowych i płaskich. 

 

§ 12. Dla terenów z podstawowym przezna-

czeniem dla zabudowy zagrodowej w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 

wydzielonych na rysunku planu liniami rozgrani-

czającymi i oznaczonych symbolami 1RM ÷ 

18RM, ustala się: 1 

1) zachowanie istniejącej zabudowy z możli-

wością remontu, przebudowy i rozbudowy; 

2) przebudowa, rozbudowa, wprowadzenie 

nowej zabudowy na zasadach: 

a) parametry i wskaźniki zagospodarowania te-

renu: 

- dla zabudowy zagrodowej w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych:  

• wielkość powierzchni zabudowy, w stosunku 

do powierzchni wydzielonej działki budowlanej nie 

więcej niż 40%, z dopuszczeniem nie więcej niż 

50% w sytuacji realizacji usługi (usług) z zakresu 

handlu, gastronomii, nieuciążliwej z zakresu rze-

miosła, zakładu przetwórstwa rolnego,  

• powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niż 40% wydzielonej działki budowlanej, z do-

puszczeniem nie mniej niż 20% w sytuacji reali-

zacji usługi (usług) z zakresu handlu, gastronomii, 

nieuciążliwej z zakresu rzemiosła, zakładu prze-

twórstwa rolnego,  

• ilość czasowych miejsc postojowych (w gra-

nicach działki budowlanej), nie mniej niż dwa 

miejsca postojowe (nie wliczając w to garażu 

wolnostojącego i garażu wbudowanego w budy-

nek mieszkalny), ilość czasowych miejsc posto-

jowych dla funkcji usługowych należy zrealizować 

dla zamierzonego sposobu użytkowania, zgodnie 

z zasadami określonymi w § 54, 
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- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

bez towarzyszących usług (realizowanej w ra-

mach przeznaczenia uzupełniającego terenu:)  

• wielkość powierzchni zabudowy, w stosunku 

do powierzchni wydzielonej działki budowlanej nie 

więcej niż 30%,  

• powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niż 50% wydzielonej działki budowlanej,  

• ilość czasowych miejsc postojowych (w gra-

nicach działki budowlanej) nie mniej niż dwa miej-

sca postojowe (nie wliczając w to garażu wolno-

stojącego i garażu wbudowanego w budynek 

mieszkalny), 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z towarzyszącą usługą (usługami), realizowanej  

w ramach przeznaczenia uzupełniającego terenu:  

• wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni wydzielonej działki budowlanej nie 

więcej niż 40%,  

• powierzchnia biologicznie czynna nie mniej 

niż 30% wydzielonej działki budowlanej,  

• ilość czasowych miejsc postojowych (w gra-

nicach działki budowlanej), nie mniej niż dwa 

miejsca postojowe (nie wliczając w to garażu 

wolnostojącego i garażu wbudowanego w budy-

nek mieszkalny), dla funkcji usługowych należy 

zrealizować, dla zamierzonego sposobu użytko-

wania, zgodnie z zasadami określonymi w § 54, 

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy: 

- budynek mieszkalny lub mieszkalno – usłu-

gowy realizowany w ramach zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej, należy sytuować elewację 

frontową od strony drogi publicznej lub we-

wnętrznej lub ciągu pieszo – jezdnego, z którego 

następuje wjazd na działkę, z zastrzeżeniem, iż 

warunek ten nie dotyczy działek budowlanych 

narożnych, 

- dla budynku mieszkalnego lub mieszkalno – 

usługowego należy przyjąć jako elewację fronto-

wą elewację kalenicową bądź szczytową, w za-

leżności od usytuowania budynków istniejących 

na działkach sąsiednich, 

- usytuowanie budynków gospodarczych, ga-

raży, budynku usługowego, zgodnie z ustaleniami 

§ 27, ustępach 7, 8, 9, z zastrzeżeniem, iż usy-

tuowanie budynków gospodarczych, inwentar-

skich, garaży w zabudowie zagrodowej określa 

ciąg technologiczny prowadzonej działalności 

rolniczej, 

- usytuowanie zakładów przetwórstwa rolnego 

w zabudowie zagrodowej – w głębi działki, 

- wysokość zabudowy mieszkaniowej i miesz-

kaniowo – usługowej (realizowanej w ramach 

przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego 

terenów), nie więcej niż dwie kondygnacje nad-

ziemne, (z dopuszczeniem dodatkowo trzeciej 

kondygnacji pod warunkiem, że stanowi podda-

sze użytkowe) i nie więcej niż 12 m, 

- wysokość budynku (budynków) zakładów 

przetwórstwa rolnego nie więcej niż jedna kondy-

gnacja nadziemna i nie wyższa niż 8,0 m, 

- wysokość budynków gospodarczych, garaży 

wolnostojących - nie więcej niż jedna kondygna-

cja nadziemna (z dopuszczeniem dodatkowo dru-

giej kondygnacji pod warunkiem, że stanowi pod-

dasze użytkowe) i nie więcej niż 6,0 m, 

- wysokość budynków służących prowadzeniu 

działalności rolniczej – stosowanie indywidual-

nych rozwiązań, 

- geometria dachu – stosowanie dachów dwu-

spadowych o symetrycznych kątach nachylenia 

połaci, z dopuszczeniem dachów czterospado-

wych z kalenicą i dachów o prostopadłym ukła-

dzie kalenic, o kącie nachylenia połaci dachu  

w przedziale od 300 do 450, z dopuszczeniem dla 

budynku (budynków) zakładu przetwórstwa rol-

nego kąta nachylenia połaci dachu, w przedziale 

od 250 do 450, z zastrzeżeniem tiretu dziesiątego, 

- - geometria dachu dla budynków służących 

prowadzeniu działalności rolniczej – stosowanie 

indywidualnych rozwiązań, 

- dopuszcza się stosowanie okien w połaci da-

chowej, lukarn, naczółków, ganków wejścio-

wych, ryzalitów ścian, w tym bocznych, 

- dopuszcza się zachowanie geometrii dachu 

budynku istniejącego, w sytuacji jego przebudo-

wy, rozbudowy; 

3) dopuszcza się sytuowanie obiektów usłu-

gowych na wydzielonych działkach budowlanych; 

4) zagospodarowanie, zgodnie z przeznacze-

niem uzupełniającym w zakresie zabudowy 

mieszkaniowej, zabudowy mieszkaniowej z towa-

rzyszącymi usługami może zaistnieć samodzielnie 

i może stanowić do 100% zagospodarowania 

terenu, w sytuacji zmiany sposobu użytkowania 

zabudowy zagrodowej; 

5) dopuszcza się zachowanie parametrów  

i wskaźników zagospodarowania terenu i kształ-

towania zabudowy, każdorazowo, w stosunku do 

zabudowanej działki budowlanej (na dzień uchwa-

lenia niniejszego planu), innych, niż określone  

w punkcie 2, w sytuacji przebudowy, rozbudowy 

istniejącej, na tej działce zabudowy; 

6) zakaz realizacji garaży samodzielnie na 

działkach budowlanych; 

7) dopuszcza się realizację garaży blaszanych, 

wyłącznie w głębi działek budowlanych. 

 

§ 13. Dla terenów z podstawowym przezna-

czeniem dla obiektów produkcyjnych, składów, 

magazynów i usług (ukształtowanych i projekto-

wanych), wydzielonych na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 1P ÷ 

5P; 5’P; 6P ÷ 11P, ustala się: 

1) zachowanie istniejącego zagospodarowania, 

remont, rozbudowę, przebudowę istniejących 

obiektów budowlanych, z dopuszczeniem ich 
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wyburzenia, w sytuacji kiedy względy techniczne 

uniemożliwiają ich dalsze użytkowanie lub reali-

zacja nowego zagospodarowania, zgodnie z prze-

znaczeniem terenu podstawowym albo uzupełnia-

jącym nie uwzględnia ich wykorzystania; 

2) realizację obiektów budowlanych, w szcze-

gólności zakładów produkcyjnych, baz, składów, 

magazynów i usług, w tym handlu hurtowego, 

obiektów i zespołów usługowych handlu i rzemio-

sła produkcyjnego, parkingów wielopoziomo-

wych, stacji paliw i urządzeń obsługi komunikacji 

(zgodnie z przeznaczeniami terenów: podstawo-

wym i uzupełniającym), na zasadach: 

a) parametry i wskaźniki zagospodarowania te-

renu: 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

nie więcej niż 60%, 

- powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej 

niż 25% wydzielonej działki budowlanej, 

- ilość czasowych miejsc postojowych dla za-

budowy usługowej należy zrealizować dla zamie-

rzonego sposobu użytkowania, zgodnie z zasa-

dami określonymi w § 54, 

- ilość czasowych miejsc postojowych dla za-

budowy zakładów produkcyjnych, baz, składów  

i magazynów należy ustalić indywidualnie, 

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy: 

- gabaryty zabudowy – stosowanie indywidu-

alnych rozwiązań przy zachowaniu zasady, iż 

wysokość zabudowy nie wyższa niż 16 m z za-

strzeżeniami (przy zachowaniu parametru doty-

czącego maksymalnej wysokości):  

• nie więcej niż dwie kondygnacje nadziemne 

dla części zaplecza techniczno – magazynowego  

i socjalnego,  

• nie więcej niż trzy kondygnacje nadziemne 

dla obiektów i zespołów usługowych, handlu, 

gastronomii, zabudowy usługowej użyteczności 

publicznej, garaży wielopoziomowych, 

- dopuszcza się dominanty wysokościowe,  

z zastrzeżeniem, że nie mogą stanowić konkuren-

cji, w zakresie wysokości, dla kościoła parafialne-

go p.w. Św. Tomasza Ap.; 

3) realizację obiektów handlowych o po-

wierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w grani-

cach ustalonych na rysunku planu, na zasadach: 

a) parametry i wskaźniki zagospodarowania te-

renu: 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni wydzielonej działki budowlanej, 

nie więcej niż 60%, 

- powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej 

niż 10% terenu wydzielonej działki budowlanej, 

- ilość czasowych miejsc postojowych należy 

zrealizować zgodnie z zasadami określonymi  

w § 54, 

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy: 

- wysokość zabudowy – nie więcej niż dwie 

kondygnacje nadziemne i nie wyższa niż 16 m, 

- stosowanie indywidualnych rozwiązań archi-

tektonicznych; 

4) nakazuje się, aby działalność produkcyjna, 

składowa, magazynowa, działalność usługowa 

lub związana z transportem samochodowym  

i kolejowym, zrealizowana zgodnie z przeznacze-

niem podstawowym lub uzupełniającym, była 

oddzielona w przypadku sąsiedztwa z terenami 

zabudowy mieszkaniowej (istniejącej i projekto-

wanej), pasem zieleni w kilku piętrach (o szeroko-

ści co najmniej 5,0 m); 

5) zagospodarowanie zgodnie z przeznacze-

niem uzupełniającym może zaistnieć samodzielnie 

i dotyczy każdorazowo zagospodarowania posia-

danych przez inwestora działek budowlanych,  

z zastrzeżeniem: zagospodarowanie zgodnie  

z przeznaczeniem uzupełniającym w zakresie sta-

cji bazowej telefonii komórkowej, stacji paliw  

z zapleczem usługowym, może stanowić do 

100% zagospodarowania wydzielonej działki bu-

dowlanej; 

6) dopuszcza się zachowanie parametrów  

i wskaźników zagospodarowania terenu i kształ-

towania zabudowy, każdorazowo do zabudowa-

nej (na dzień uchwalenia niniejszego planu) działki 

budowlanej, innych, niż określone w niniejszym 

ustępie, w sytuacji przebudowy, rozbudowy ist-

niejących obiektów budowlanych. 

 

§ 14.1. Dla terenów z podstawowym prze-

znaczeniem dla rolnictwa (upraw polowych, pa-

stwisk, upraw ogrodniczych), wydzielonych na 

rysunku planu liniami rozgraniczającymi i ozna-

czonych symbolami 1R ÷ 23R, ustala się: za-

chowanie istniejącego zagospodarowania i użyt-

kowania, w tym istniejących budynków gospo-

darczych, a także istniejących zadrzewień, za-

krzaczeń oraz zagajników leśnych. 

2. Dla terenów z podstawowym przeznacze-

niem dla rolnictwa, o których mowa w ustępie 1 

dopuszcza się realizację: 

1) budynków gospodarczych, silosów rolni-

czych, urządzeń służących prowadzeniu działal-

ności rolniczej; 

2) obiektów małej architektury kultu religijnego 

jak kapliczki, krzyże przydrożne, figury; 

3) ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych z ta-

blicami informacyjnymi o występujących walo-

rach przyrodniczych, w szczególności przy wyko-

rzystaniu istniejących dróg transportu rolniczego 

(mogących pełnić funkcję ścieżek pieszych przy-

rodniczo – dydaktycznych lub łącznie ścieżek 

pieszych i rowerowych), pomostów, kładek,  

w ramach ciągów ścieżek pieszych lub pieszo – 

rowerowych; 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 80 – 4870 – Poz. 968 

 

4) obiektów i urządzeń hydrotechnicznych, 

związanych z ochroną przeciwpowodziową. 

 

§ 15. Dla terenów z podstawowym przezna-

czeniem dla lasów, wydzielonych na rysunku 

planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych 

symbolami 1ZL ÷ 8ZL, ustala się: 

1) zachowanie istniejącego zagospodarowania 

i użytkowania; 

2) dopuszcza się wykorzystanie wyłącznie ist-

niejących dróg leśnych jako ścieżek pieszych lub 

łącznie pieszych i rowerowych; 

 

§ 16.1. Dla terenów z podstawowym prze-

znaczeniem dla zieleni urządzonej (ukształtowa-

nych i projektowanych), wydzielonych na rysunku 

planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych 

symbolami 1ZP ÷ 19ZP, ustala się 

1) zachowanie istniejącej zieleni urządzonej,  

w tym parków, skwerów, zieleńców), z zastrze-

żeniem zasad ochrony zieleni określonych w § 29 

ustępie 8; 

2) zachowanie istniejących obiektów sportowo 

– rekreacyjnych, w szczególności służących re-

kreacji codziennej (placów zabaw i gier) z do-

puszczeniem ich remontu, przebudowy i rozbu-

dowy, z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących za-

sad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej, określonych  

w rozdziale 7; 

3) zachowanie istniejących obiektów usługo-

wych, usytuowanych na terenach istniejącej zie-

leni urządzonej, w szczególności na terenach 

oznaczonych symbolami 16ZP i 17ZP, z możliwo-

ścią ich remontu i przebudowy, z zastrzeżeniem 

ustaleń dotyczących zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-

czesnej, określonych w rozdziale 7 

4) wprowadzenie zieleni urządzonej oraz obiek-

tów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, a także 

zabudowy usługowej (gastronomii, handlu, infor-

macji turystycznej), z zastrzeżeniem ustaleń, do-

tyczących strefy oznaczonej symbolem ZZ, okre-

ślonych w rozdziale 8, § 37 na zasadach: 

a) parametry i wskaźniki zagospodarowania te-

renu: 

- wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni wydzielonego terenu (zieleni 

urządzonej) nie więcej niż 20%, gdzie zabudowa 

obejmuje obiekty sportowo – rekreacyjne oraz 

obiekty (istniejące i projektowane) handlu, ga-

stronomii oraz informacji turystycznej, uzupełnia-

jące podstawowe przeznaczenie terenu, 

- powierzchnia biologicznie czynna, nie mniej 

niż 60% powierzchni terenu, przy czym obejmuje 

ona również terenowe, trawiaste urządzenia spor-

towo – rekreacyjne, 

- ilość czasowych miejsc postojowych należy 

zrealizować dla zamierzonego sposobu użytko-

wania, zgodnie z zasadami określonymi w § 54 

b) parametry i wskaźniki kształtowania nowej 

zabudowy, (z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących 

zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej, określonych 

w rozdziale 7): 

- wysokość zabudowy:  

• dla obiektów handlu, gastronomii oraz infor-

macji turystycznej nie więcej niż jedna kondygna-

cja nadziemna i nie wyższa niż 8,0 m,  

• dla obiektów sportowo - rekreacyjnych nie 

więcej niż jedna kondygnacja nadziemna, 

- geometria dachu:  

• dla obiektów handlu, gastronomii oraz infor-

macji turystycznej – stosowanie dachów dwu-

spadowych, o symetrycznych kątach nachylenia 

połaci (w przedziale od 300 do 450), z dopuszcze-

niem dachów czterospadowych z kalenicą,  

• dla obiektów sportowo – rekreacyjnych – 

stosowanie indywidualnych rozwiązań 

2. Dla terenów z podstawowym przeznacze-

niem dla zieleni urządzonej (ukształtowanych  

i projektowanych), o których mowa w ustępie 1, 

dopuszcza się sytuowanie tymczasowych obiek-

tów budowlanych, takich jak przekrycia namio-

towe, aranżacje sezonowe, za wyjątkiem terenu 

oznaczonego symbolem 11ZP. 

 

§ 17. Dla terenów z podstawowym przezna-

czeniem dla zieleni nieurządzonej, wydzielonych 

na rysunku planu liniami rozgraniczającymi  

i oznaczonych symbolami 1ZN ÷ 75ZN, ustala 

się: 

1) zachowanie istniejącej zieleni, z zastrzeże-

niem zasad ochrony zieleni określonych, w § 29, 

ustępie 8; 

2) wprowadzenie zieleni o charakterze zieleni 

izolacyjnej w pasach o szerokości nie mniejszej 

niż 5 m, wydzielonych wzdłuż projektowanego 

drogowego obejścia miasta, w ciągu drogi woje-

wódzkiej DW Nr 416; 

3) dopuszcza się realizację obiektów małej ar-

chitektury, w tym związanych z turystyką,  

w szczególności tablic informacyjnych, związa-

nych z opisem walorów przyrodniczo – krajobra-

zowych w ramach ścieżek przyrodniczo – dydak-

tycznych, wiat turystycznych, z dopuszczeniem 

wycinki pojedynczych drzew i krzewów, za wy-

jątkiem terenów, o których mowa w punkcie 2 

niniejszego ustępu. 

 

§ 18. Dla terenów z podstawowym przezna-

czeniem dla ogrodów działkowych), wydzielonych 

na rysunku planu liniami rozgraniczającymi  

i oznaczonych symbolami 1ZD ÷ 5ZD, ustala się: 

1) zachowanie istniejącego zagospodarowania 

i użytkowania – rodzinnych ogrodów działkowych 
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z możliwością remontu, przebudowy, rozbudowy 

istniejących obiektów, realizację budynków go-

spodarczych, nowych obiektów, w tym architek-

tury ogrodowej (zgodnie z przeznaczeniem pod-

stawowym i uzupełniającym) na zasadach: 

a) parametry i wskaźniki zagospodarowania 

wydzielonej działki: 

- wielkość powierzchni zabudowy w ramach 

przeznaczenia uzupełniającego, w stosunku do 

powierzchni wydzielonej działki ogrodu działko-

wego, nie więcej niż 20%, 

- powierzchnia biologicznie czynna wydzielonej 

działki ogrodu działkowego, nie mniej niż 60%, 

b) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy: 

- na wydzielonej działce w ramach ogrodu 

działkowego winien być sytuowany jeden budy-

nek gospodarczy, 

- wysokość zabudowy – budynku gospo-

darczego, nie więcej niż jedna kondygnacja nad-

ziemna z dopuszczeniem drugiej, pod warunkiem, 

że stanowi poddasze użytkowe i nie więcej niż 

5,00 m, obiektów administracyjno – usługowych 

– socjalnych, nie więcej niż jedna kondygnacja 

nadziemna i nie więcej niż 8,0 m, 

- geometria dachu – stosowanie dachów dwu-

spadowych o symetrycznych kątach nachylenia 

połaci w przedziale od 250- 450, z dopuszczeniem 

dachów czterospadowych, a dla budynków go-

spodarczych dachów płaskich, 

c) dla urządzeń sportu i rekreacji stosowanie 

indywidualnych rozwiązań architektonicznych. 

 

§ 19. Dla terenu z podstawowym przeznacze-

niem dla cmentarza, wydzielonego na rysunku 

planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego 

symbolem 1ZC, ustala się: 

1) zachowanie i kontynuację istniejącego za-

gospodarowania i użytkowania; 

2) zachowanie istniejących obiektów, z do-

puszczeniem remontu, przebudowy i rozbudowy 

oraz realizację nowych obiektów usługowych, 

związanych z obsługą przeznaczenia podstawo-

wego terenu, w tym domu pogrzebowego, kaplic, 

budynków gospodarczych i administracyjno – 

usługowych – stosowanie indywidualnych roz-

wiązań architektonicznych. 

 

§ 20. Dla terenów z podstawowym przezna-

czeniem dla wód powierzchniowych, śródlądo-

wych wydzielonych na rysunku planu liniami roz-

graniczającymi i oznaczonych symbolami 1WS ÷ 

30WS, ustala się zachowanie istniejącego zago-

spodarowania, z dopuszczeniem realizacji prze-

praw mostowych, kładek dla ruchu pieszego  

i rowerowego. 

 

§ 21. Dla terenów z podstawowym przezna-

czeniem dla urządzeń infrastruktury technicznej – 

elektroenergetyki, wydzielonych na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbo-

lami 1ITE ÷ 12ITE, ustala się: 

1) zachowanie istniejącego zagospodarowania 

i użytkowania na terenie oznaczonym symbolem 

1ITE– GPZ Kietrz (stacji 110/15kV) wraz z obiek-

tami budowlanymi towarzyszącymi, w tym o funk-

cji mieszkalnej, z dopuszczeniem remontu, przebu-

dowy, rozbudowy obiektów budowlanych, budowy 

nowych obiektów budowlanych towarzyszących; 

2) zachowanie istniejącego zagospodarowania 

i użytkowania na terenach oznaczonych symbo-

lami 2ITE ÷ 12ITE – stacji transformatorowych, 

 z dopuszczeniem remontu, przebudowy, rozbu-

dowy obiektów budowlanych. 

 

§ 22. Dla terenów z podstawowym przezna-

czeniem dla urządzeń infrastruktury technicznej – 

gazownictwa, wydzielonych na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbo-

lami 1ITG ÷ 2ITG, ustala się zachowanie istnie-

jącego zagospodarowania i użytkowania – stacji 

redukcyjno – pomiarowych odpowiednio SRPI0  

i SRPII0 wraz z obiektami budowlanymi towarzy-

szącymi, w tym administracyjnymi na terenie 

oznaczonym symbolem 2ITG, z dopuszczeniem 

remontu, przebudowy, rozbudowy obiektów bu-

dowlanych, budowy nowych obiektów budowla-

nych towarzyszących. 

 

§ 23. Dla terenów z podstawowym przezna-

czeniem dla urządzeń infrastruktury technicznej – 

wodociągów, wydzielonych na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbo-

lami 1ITW ÷ 4ITW, ustala się: 

1) zachowanie istniejącego zagospodarowania 

i użytkowania na terenie oznaczonym symbolem 

1ITW– ujęć wody wraz z obiektami budowlanymi 

towarzyszącymi, zaopatrujących w wodę miasto 

Kietrz, z dopuszczeniem ich remontu, przebudo-

wy i rozbudowy, budowy nowych obiektów bu-

dowlanych towarzyszących; 

2) zachowanie istniejącego zagospodarowania 

i użytkowania na terenie oznaczonym symbolem 

2ITW– zbiornika wody wraz z obiektami budow-

lanymi towarzyszącymi, z dopuszczeniem ich 

remontu, przebudowy i rozbudowy, budowy no-

wych obiektów budowlanych towarzyszących; 

3) zachowanie istniejącego zagospodarowania 

na terenach oznaczonych symbolami 3ITW ÷ 

4ITW – ujęć wody (studni) z dopuszczeniami: 

a) wykorzystania ujęć wody do celów wyłącz-

nie produkcyjnych, 

b) remontu, przebudowy, rozbudowy istnieją-

cych przewodów i urządzeń, budowy nowych 

obiektów budowlanych towarzyszących wyko-

rzystaniu ujęć wody, o którym mowa w literze a. 
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§ 24. Dla terenów z podstawowym przezna-

czeniem dla urządzeń infrastruktury technicznej – 

kanalizacji, wydzielonych na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 1ITK 

÷ 2ITK, ustala się: 

1) zachowanie istniejącego zagospodarowania 

i użytkowania na terenie oznaczonym symbolem 

1ITK– miejskiej oczyszczalni ścieków bytowo – 

gospodarczych, z dopuszczeniem remontu, prze-

budowy i rozbudowy obiektów budowlanych, 

budowy nowych obiektów budowlanych towa-

rzyszących; 

2) zachowanie istniejącego zagospodarowania 

i użytkowania na terenie oznaczonym symbolem 

2ITK– przepompowni ścieków bytowo – gospo-

darczych, z dopuszczeniem remontu, przebudowy 

i rozbudowy obiektów budowlanych. 

 

§ 25. Dla terenów z podstawowym przezna-

czeniem dla elektrowni wiatrowych, urządzeń 

infrastruktury technicznej elektroenergetyki, rol-

nictwa, wydzielonych na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami 

1EW/R ÷ 5EW/R, ustala się: 

1) budowę elektrowni wiatrowych oraz urzą-

dzeń infrastruktury technicznej elektroenergetyki 

na zasadach: 

a) parametry i wskaźniki zagospodarowania te-

renu: 

- moc jednostkowa turbiny do 5,0 MW, 

- wysokość wież segmentowych, rurowych do 

120 m, z zastrzeżeniem, iż na terenach oznaczo-

nych symbolami 1EW/R,4EW/R, 5EW/R maksy-

malna wysokość budowli (wieży z turbiną i wirni-

kiem z wzniesionym śmigłem nie może przekro-

czyć 170 m od poziomu terenu), 

- wirnik trójpłatowy o rozpiętości do 150 m, na 

terenach oznaczonych symbolami 2EW/R, 3EW/R, 

o rozpiętości do 120 m na terenach oznaczonych 

symbolami 1EW/R, 4EW/R i 5EW/R, 

- kolorystyka elektrowni wiatrowej pastelowa, 

nie powodująca odblasków i refleksów świetl-

nych, 

- oznakowanie, w tym kolorystyczne łopat 

wirnika, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

- zakaz lokowania urządzeń energetyki wia-

trowej - turbin w odległości mniejszej niż 500 m, 

od zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, 

- lokalizacja kolejnych turbin w systemie nie 

pasmowym w odległości nie mniejszej niż 400 m, 

- lokalizacja turbin w systemie pasmowym rów-

noległym w odległości nie mniejszej niż 1200 m, 

b) wykorzystanie istniejącego układu sieci dróg 

transportu rolniczego, powiązanych z drogami 

publicznymi, jako dojazdu do realizowanych urzą-

dzeń energetyki wiatrowej, z dopuszczeniem wy-

znaczenia nowych dróg wewnętrznych zapewnia-

jących dojazd, o szerokości w liniach rozgranicza-

jących nie mniejszej niż 10 m, w tym tymczaso-

wych dróg wewnętrznych na okres budowy elek-

trowni wiatrowych, 

c) lokalizacje turbin od istniejących skrajnych 

przewodów napowietrznych linii elektroenerge-

tycznych: 

- od linii 110 kV – w odległości będącej sumą 

wysokości masztu, promienia wirnika oraz odcin-

ka o długości 15 m, 

- od linii 15 kV – w odległości będącej sumą 

średnicy wirnika oraz odcinka o długości 10 m, 

d) zakaz instalowania wież kratowych, 

e) zakaz wykonywania napisów reklamowych, 

za wyjątkiem oznakowania producenta turbin, 

f) w okresie przed realizacją inwestycji do-

puszcza się zainstalowanie masztu pomiarowego 

na okres nie dłużej niż 24 miesiące; 

2) w sytuacji niemożności utrzymania ustalo-

nych w pkt 1 lit. c niniejszego paragrafu, odległo-

ści turbin od napowietrznej linii elektroenerge-

tycznej odpowiednio, dopuszcza się ułożenie linii 

kablowej w miejscu istniejącej napowietrznej linii 

elektroenergetycznej 

3) dopuszcza się lokalizację GPZ SN/110kV na 

jednym z terenów oznaczonych symbolami 

1EW/R ÷ 5EW/R (w celu wyprowadzenia mocy); 

4) wykorzystanie terenu rolniczego pod upra-

wy polowe, z zastrzeżeniem, iż powierzchnia 

biologicznie czynna w formie użytkowania rolni-

czego nie mniejsza niż 82% na każdym z terenów 

oznaczonych symbolami 1EW/R, 4EW/R i 5EW/R. 

 

Rozdział 4 

Przepisy dotyczące szczegółowych zasad i wa-

runków scalania i podziału nieruchomości 

§ 26.1. Dla obszaru objętego planem ustala 

się zasady i warunki podziału terenów na działki 

budowlane, z zastrzeżeniem, iż dotyczą one wy-

łącznie tych nieruchomości, które wymagają no-

wego lub innego od istniejącego podziału: 

1) podział terenów winien uwzględniać zasadę 

dostępności do drogi publicznej i uzbrojenia  

w infrastrukturę techniczną; 

2) podział terenów dla zabudowy jednorodzin-

nej mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej, 

usługowej (z zastrzeżeniem, że wielkość działki 

dla zabudowy usługowej dotyczy zabudowy usłu-

gowej sytuowanej w ramach terenów zabudowy 

mieszkaniowo – usługowej o niskiej intensywno-

ści ukształtowanych i projektowanych) winien 

spełniać warunki: 

a) powierzchnia działki budowlanej dla zabu-

dowy mieszkaniowej wolnostojącej nie mniejsza 

niż 500 m2, 

b) powierzchnia działki budowlanej dla zabu-

dowy mieszkaniowej szeregowej nie mniejsza niż 

300 m2, 
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c) powierzchnia działki budowlanej dla zabu-

dowy mieszkaniowej bliźniaczej nie mniejsza niż 

400 m2 

d) powierzchnia działki budowlanej dla zabu-

dowy mieszkaniowo – usługowej i usługowej nie 

mniejsza niż 500 m², z dopuszczeniem 10% tole-

rancji dla minimalnej wielkości powierzchni dzia-

łek budowlanych. 

e) szerokość frontu działek: 

- nie mniejsza niż 20 m dla zabudowy miesz-

kaniowej wolnostojącej, 

- nie mniejsza niż 6 m dla zabudowy mieszka-

niowej szeregowej (odrębnego budynku), 

- nie mniejsza niż 16 m dla zabudowy miesz-

kaniowej bliźniaczej (odrębnego budynku); 

3) dopuszcza się, w sytuacji podziału nieru-

chomości na działki budowlane, zgodnie z warun-

kami punktu 2 niniejszego ustępu, odstępstwo od 

uwzględnienia minimalnej szerokości frontu działki 

budowlanej oraz jej minimalnej powierzchni (usta-

lonych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej wolnostojącej, bliźniaczej i szeregowej), dla 

skrajnych działek, uzyskanych w wyniku w/w 

podziału (jeżeli zamierzony podział uniemożliwia 

wypełnienie warunków punktu 2 w stosunku do 

wszystkich uzyskanych działek); 

4) dopuszcza się, w sytuacji, kiedy nierucho-

mość stanowi lukę budowlaną, odstępstwo od 

uwzględnienia minimalnej szerokości frontu oraz 

minimalnej powierzchni działki (ustalonych dla 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno-

stojącej), jeżeli realizacja budynku stanowić bę-

dzie uzupełnienie istniejącego porządku zabudowy 

i nastąpi zgodnie z przepisami obowiązującymi  

w tym zakresie; 

5) powierzchnia działki budowlanej dla zabu-

dowy zagrodowej winna być nie mniejsza niż 

1200 m² 

2. Dopuszcza się wtórne podziały terenów 

przeznaczonych dla innych funkcji, nie wymienio-

nych w ustępie 1, punkcie 2, które zgodnie  

z ustaleniami niniejszego planu mogą zaistnieć na 

obszarze objętym planem. 

3. Dopuszcza się ustanawianie służebności 

drogowej działek nie będących ulicami. 

4. W przypadku przystąpienia do scalania  

i podziału nieruchomości na wniosek właścicieli 

lub użytkowników wieczystych, obowiązują za-

sady i warunki podziału na działki budowlane, 

ustalone w punktach 1 – 3 ustępu 1. 

 

Rozdział 5 

Przepisy dotyczące zasad ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego oraz wymagań wynikających  

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 27.1. Dla obszaru objętego planem ustala 

się zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego, zgodnie z ustaleniami niniejszego 

paragrafu. 

2. Realizacja nowej zabudowy, rozbudowa, 

remonty istniejącej zabudowy, winny uwzględ-

niać zasady i warunki określone w niniejszym 

paragrafie, oraz ustalenia dotyczące parametrów  

i wskaźników kształtowania zabudowy określone 

w rozdziale 3, z zastrzeżeniem ustaleń dotyczą-

cych zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej okre-

ślonych w rozdziale 7. 

3. Wyznacza się linie zabudowy obowiązujące 

oraz nieprzekraczalne, ustalone na rysunku planu, 

dla zabudowy sytuowanej na działkach budowla-

nych. 

4. Na działkach, stanowiących luki budowlane, 

dla których nie określono linii zabudowy (obowią-

zującej lub nieprzekraczalnej) należy przyjąć linię 

zabudowy jako kontynuację linii zabudowy bu-

dynku sąsiadującego 

5. Dopuszcza się realizację budynków w gra-

nicy działki budowlanej: 

1) w sytuacji realizacji zabudowy bliźniaczej 

lub szeregowej; 

2) w sytuacji realizacji zabudowy mieszkanio-

wej wielorodzinnej, wielorodzinnej z usługami co 

najmniej w parterze, usługowej (z dopuszczeniem 

jednorodzinnej z usługami w parterze), jako kon-

tynuacji, uzupełnienie budynków tworzących pie-

rzeję ulicy lub nawiązania do historycznej pierzei 

ulicy. 

6. Dopuszcza się realizację budynku w odle-

głości nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki 

budowlanej, jeżeli jest to jedyne, możliwe usytu-

owanie budynku na działce, dopuszcza się rozbu-

dowę budynku istniejącego, w tym usytuowane-

go w granicy działki budowlanej lub w odległości 

nie mniejszej niż 1,5 m od granicy działki budow-

lanej. 

7. Dopuszcza się realizację garażu lub budynku 

gospodarczego, w tym z drugą kondygnacją, sta-

nowiącą poddasze użytkowe w granicy działki 

budowlanej, w sytuacji kiedy następuje jednocze-

sna realizacja garażu lub budynku gospodarczego 

w granicy, na każdej z bezpośrednio sąsiadują-

cych działkach budowlanych, (na zasadzie wza-

jemnego przylegania). 

8. Wolnostojące garaże oraz budynki gospo-

darcze, realizowane w ramach przeznaczenia 

uzupełniającego na terenach oznaczonych symbo-

lem MNUu lub MNUp, winny być sytuowane  

w głębi działek budowlanych, za budynkami 

mieszkalnymi, z zastrzeżeniem ustępu 9. 

9. Dopuszcza się sytuowanie garaży w bryle 

budynku mieszkalnego lub jako odrębny budynek, 

realizowany z budynkiem mieszkalnym bezpo-

średnio przy drodze publicznej lub wewnętrznej, 

lub przy ciągu pieszo – jezdnym, z zastrzeżeniem, 
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że muszą stanowić jedność wizualną pod wzglę-

dem koloru, kompozycji i detalu elewacji. 

10. Rozwiązania architektoniczne budynków 

nowo wznoszonych i istniejących, w sytuacji 

przebudowy i remontu winny uwzględniać zasady 

architektoniczne, w tym: 

1) kompozycja fasady – fasada budynku nowo 

wznoszonego, w tym budynku uzupełniającego 

ciąg zabudowy wolnostojącej bądź ciąg budyn-

ków tworzących pierzeję ulicy, muszą stanowić 

jedność wizualną pod względem kształtu, koloru, 

kompozycji i detalu elewacji; 

2) rodzaj stosowanych materiałów budowla-

nych, wykończeniowych: 

a) tradycyjne materiały wykończeniowe,  

w szczególności: dachówka, cegła, kamień, 

drewno, blacha miedziana, z zastrzeżeniem litery 

b i c, 

b) dopuszcza się stosowanie substytutów imi-

tujących wizualnie w/w tradycyjne materiały wy-

kończeniowe, 

c) zakazuje się stosowania, materiałów wy-

kończeniowych typu blacha trapezowa, falista, 

siding za wyjątkiem: 

- budynków związanych z produkcją, baz, 

składów, magazynów, w tym handlu hurtowego, 

- obiektów handlowych o powierzchni sprze-

daży powyżej 2000 m², 

- stacji paliw, budynków rzemiosła produkcyj-

nego 

- budynków infrastruktury technicznej, 

- budynków gospodarczych, inwentarskich; 

3) kolorystka elewacji, w tym tynków i pokry-

cia dachowego: 

a) stosowanie dla tynków bieli oraz barw o ni-

skich stopniach nasycenia, 

b) stosowanie dla elewacji licowych – cegły 

czerwonej lub brązowo – czerwonej, 

c) stosowanie dla pokryć dachowych barw  

o wysokich stopniach nasycenia – czerwonej, 

brązowej; 

4) dopuszcza się dla małych płaszczyzn sto-

sowanie barw nasyconych; 

5) kolorystyka detalu architektonicznego i to-

warzyszącego, w tym balustrad balkonów, scho-

dów zewnętrznych, podestów, krat zabezpiecza-

jących, rynien dachowych: 

a) stosowanie barw achromatycznych (natu-

ralnych): bieli, szarości, czerni, 

b) dopuszcza się stosowanie barw o tym sa-

mym odcieniu jak na tynku ale o wyższym stop-

niu nasycenia lub barwy przyjętej dla pokrycia 

dachowego; 

6) dopuszcza się dla obiektów wpisanych do 

rejestru zabytków i proponowanych do wpisania 

gminnej ewidencji zabytków stosowanie innej 

kolorystyki niż określona w punktach 3, 4 i 5 

niniejszego ustępu, jeżeli wynika to z historycz-

nych uwarunkowań; 

7) dopuszcza się stosowanie detalu architek-

tonicznego zastrzeżonego jako identyfikacja firm. 

11. Witryny w lokalach usługowych: 

1) rytm otworów w lokalach usługowych po-

winien nawiązywać do rytmu otworów okiennych 

w elewacji budynku, z dopuszczeniem rytmu sta-

nowiącego wielokrotność otworów okiennych, 

2) dopuszcza się stosowanie krat lub żaluzji 

zabezpieczających, markiz – winny harmonizo-

wać z fasadą budynku (poprzez starannie dobrany 

materiał, właściwe proporcje i regularną formę). 

12. Ogrodzenia działek: 

1) dostosowanie rozwiązań materiałowych  

i kolorystyki do cech architektury budynków, 

2) zakaz budowy murów granicznych od stro-

ny ulic, o wysokości większej niż 1,5 m, 

3) zakaz używania przęseł z prefabrykatów be-

tonowych, materiałów odpadowych. 

13. Zasady dotyczące umieszczania znaków 

informacji wizualnej (miejskiego systemu informa-

cji wizualnej oraz informacji wizualnej w celach 

reklamowych): 

1) znaki informacji wizualnej winny harmoni-

zować z charakterem miejsca lub obiektu (po-

przez starannie dobrany materiał, właściwe pro-

porcje i regularną formę), 

2) znaki informacji wizualnej w celach rekla-

mowych winny być umieszczane w strefie fron-

towej budynków, na poziomie kondygnacji prze-

znaczonych pod usługi i dostosowane swymi 

wymiarami do gabarytów budynków, 

3) zakazuje się umieszczania znaków informa-

cji wizualnej: 

a) w miejscach i w sposób zastrzeżony dla 

znaków drogowych, 

b) bezpośrednio na połaci dachowej i kalenicy, 

c) na drzewach, za wyjątkiem znaków infor-

macyjnych związanych z opisem drzewa, 

d) w formie wielkogabarytowej, o powierzchni 

ekspozycyjnej powyżej 5 m²: 

- w strefach: ochrony konserwatorskiej „A”  

i ingerencji konserwatorskiej „B”, 

- poza strefami ochrony konserwatorskiej, na 

terenach zabudowy mieszkaniowej, mieszkanio-

wo – usługowej, ukształtowanych i projektowa-

nych, zieleni urządzonej, cmentarza, terenach 

zagrożonych powodzią, terenach dróg publicz-

nych – lokalnych i dojazdowych obsługujących 

tereny zabudowy mieszkaniowej oraz mieszka-

niowo – usługowej, 

- na terenach przeznaczonych dla elektrowni 

wiatrowych oznaczonych symbolem EW/R, z za-

strzeżeniem litery e, 

e) dopuszcza się, poza strefą ochrony konser-

watorskiej „A”, umieszczanie znaków informacji 

wizualnej na ogrodzeniu frontowym działki bu-

dowlanej, z zastrzeżeniem, że nie mogą być wyż-

sze niż ogrodzenie i zajmować więcej niż 3 m² 

powierzchni frontowej ogrodzenia 
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f) dopuszcza się umieszczanie znaków infor-

macji wizualnej (bez ograniczeń powierzchni eks-

pozycyjnej): 

- czasowych reklam remontowo – budowla-

nych na elewacjach budynków, stosowanych 

tylko w trakcie formalnie prowadzonych robót 

budowlanych, 

- czasowych, związanych z okolicznościowymi 

imprezami, uroczystościami, w szczególności na 

nośnikach tekstylnych. 

 

§ 28.1. Ustala się w obszarze objętym planem 

przestrzenie publiczne. 

2. Dla przestrzeni publicznych – ulic, placów, 

wydzielonych ciągów pieszych (z dopuszczeniem 

ścieżek rowerowych), wydzielonych ciągów pie-

szo – jezdnych, wydzielonych czasowych miejsc 

postojowych, pasaży handlowych obudowanych, 

zieleni urządzonej, w tym parków, terenów pu-

blicznych usług sportu i rekreacji (z zastrzeże-

niem, że reprezentacyjną przestrzeń publiczną 

stanowi przestrzeń publiczna obszaru średnio-

wiecznego miasta i zachowanych elementów jego 

struktur, usytuowanego w strefie ochrony kon-

serwatorskiej „A”), ustala się: 

1) obowiązek zapewnienia dostępności, w tym 

osobom niepełnosprawnym, z dopuszczeniem 

wprowadzenia ograniczonej dostępności do 

obiektów budowlanych, sytuowanych na tere-

nach przestrzeni publicznych; 

2) wyposażenie w elementy użytkowe (w tym 

służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porząd-

ku), zgodnie z pełnioną funkcją przestrzeni pu-

blicznych, w szczególności, lampy oświetleniowe, 

słupy ogłoszeniowe, ławki, kosze na śmieci; 

3) elementy zagospodarowania terenu, w tym 

chodniki winny mieć ujednolicony charakter,  

z zastrzeżeniem obowiązku respektowania wa-

runków działań, w stosunku do obszaru średnio-

wiecznego miasta i zachowanych elementów jego 

struktur, usytuowanego w strefie ochrony kon-

serwatorskiej „A”; 

4) wprowadzenie w miarę potrzeby elementów 

wyposażenia technicznego, w szczególności ta-

kich jak: przyłącza wody i energii dla aranżacji 

sezonowych, kratek odwadniających; 

5) dopuszcza się grodzenie terenów przestrze-

ni publicznych; 

6) dopuszcza się wprowadzenie obiektów ma-

łej architektury, w tym kultu religijnego, posągi, 

wodotryski; 

7) zakaz wprowadzania umeblowania uliczne-

go, takiego jak blaszane pawilony handlowe,  

z dopuszczeniem aranżacji sezonowych (zgodnie 

z przepisami odrębnymi, w tym o drogach pu-

blicznych i ochronie przeciwpożarowej); 

8) zasady umieszczania znaków informacji wi-

zualnej (miejskiego systemu informacji wizualnej 

oraz informacji wizualnej w celach reklamowych) 

zgodnie z ustaleniami § 27 ustępu 13. 

 

Rozdział 6 

Przepisy dotyczące zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego 

§ 29.1. Dla obszaru objętego planem ustala 

się zasady ochrony środowiska, przyrody, krajo-

brazu kulturowego, respektujące konieczność 

utrzymania i dbałości o powiązania przyrodnicze, 

w ramach dolin rzek Troi i Morawki (rzecznych 

korytarzy ekologicznych w skali odpowiednio 

ponad lokalnej i lokalnej) oraz konieczność wyso-

kiej ochrony zasobów wodnych Głównego Użyt-

kowego Piętra Wodonośnego, zgodnie z ustano-

wionymi, odrębnymi przepisami obowiązującymi 

w tym zakresie oraz ustaleniami określonymi  

w przepisach niniejszego paragrafu. 

2. W zakresie lokalizacji przedsięwzięć oddzia-

ływujących na środowisko: 

1) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, 

remonty istniejących obiektów budowlanych, 

wskazanych w ustanowionych odrębnych przepi-

sach jako przedsięwzięcia mogące zawsze zna-

cząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, w szczególności, jeżeli planowane 

przedsięwzięcie spowoduje ograniczenie dotych-

czasowych, negatywnych oddziaływań na śro-

dowisko, 

2) dopuszcza się utrzymanie istniejącej hodow-

li zwierząt, wskazanej w ustanowionych przepi-

sach jako przedsięwzięcie mogące zawsze zna-

cząco oddziaływać na środowisko na terenach 

oznaczonych symbolami 1RU ÷ 5RU; 

3) dopuszcza się lokalizację nowych przedsię-

wzięć mogących potencjalnie znacząco oddziały-

wać na środowisko, wskazanych w ustanowio-

nych, odrębnych przepisach 

4) zakaz lokalizacji nowych przedsięwzięć 

wskazanych w ustanowionych przepisach jako 

przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddzia-

ływać na środowisko, za wyjątkiem: 

a) stacji bazowych telefonii komórkowej, wy-

łącznie na terenach oznaczonych symbolem P 

oraz U (położonych poza strefą ochrony konser-

watorskiej „A”), 

b) instalacji wykorzystujących siłę wiatru do 

produkcji energii na terenach oznaczonych sym-

bolami EW/R; 

5) przed uzyskaniem decyzji o środowisko-

wych uwarunkowaniach dla lokalizacji farm wia-

trowych należy przeprowadzić roczny monitoring 

awifauny i nietoperzy; lokalizacja farm wiatro-

wych na przedmiotowych działkach będzie moż-

liwa wyłącznie w przypadku gdy roczny monito-

ring nie wykaże znaczącego negatywnego wpły-

wu zrealizowanej inwestycji na ptaki i nietoperze. 
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3. W zakresie ochrony powietrza przed zanie-

czyszczeniami nakazuje się: 

1) stosowanie instalacji opartych o niskoemi-

syjne techniki spalania paliw 

2) hermetyzację procesów technologicznych, 

ograniczających emisję zanieczyszczeń. 

4. W zakresie ochrony wód, w tym po-

wierzchniowych przed zanieczyszczeniami: 

1) nakazuje się instalowanie urządzeń oczysz-

czających wody opadowe i roztopowe przed 

wprowadzeniem ich do odbiornika; 

2) nakazuje się stosowanie rozwiązań tech-

nicznych na okres budowy: 

a) zabezpieczenie wód powierzchniowych 

przed zamulaniem na skutek zwiększonej erozji 

powierzchni terenu budowy, 

b) zabezpieczenie wód powierzchniowych przed 

zanieczyszczeniami wypłukiwanymi z materiałów 

stosowanych do budowy oraz wyciekami z ma-

szyn i samochodów, jak również przed ściekami  

z baz transportowo-sprzętowych, (w tym zasto-

sowanie systemów separacji ropopochodnych); 

3) wykorzystywanie nawozów naturalnych: 

stałych i ciekłych dla potrzeb polowej produkcji 

rolnej na terenach rolnych określają ustanowione, 

odrębne przepisy obowiązujące w tym zakresie, 

(konieczność uwzględnienia wysokiej ochrony 

zasobów wodnych Głównego Użytkowego Piętra 

Wodonośnego, charakteryzującego się, przy bra-

ku izolacji, wysokim stopniem zagrożenia). 

5. W zakresie ochrony powierzchni ziemi; 

1) nakazuje się składowanie mas ziemnych, 

stanowiących grunt rodzimy, w związku z reali-

zacją zagospodarowania, zgodnie z przeznacze-

niem terenu i ponowne wykorzystanie poprzez 

rozplantowanie, w tym dla potrzeb niwelacji tere-

nu lub realizacji elementów zagospodarowania 

terenu; 

2) zakazuje się składowania mas ziemnych, 

gruzu, w strefie stanowiącej obszary narażone na 

niebezpieczeństwo powodzi. 

6.  Ustala się rodzaje terenów, dla których 

obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu w śro-

dowisku, określone wskaźnikami hałasu, (zgodnie 

z ustanowionymi, odrębnymi przepisami, obowią-

zującymi w zakresie ochrony przed hałasem): 

1) tereny zabudowy mieszkaniowo – usługo-

wej wielorodzinnej (ukształtowane i projektowa-

ne), oznaczone symbolem MWU – jak dla tere-

nów przeznaczonych na cele mieszkaniowo –

usługowe; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowo – usługo-

wej o niskiej intensywności (ukształtowane)  

i tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej  

o niskiej intensywności (projektowane), oznaczo-

ne symbolami odpowiednio MNUu i MNUp – jak 

dla terenów przeznaczonych na cele mieszkanio-

wo – usługowe 

3) tereny zabudowy usługowej ukształtowane 

i projektowane (szpital, domy opieki społecznej, 

budynki związane ze stałym lub czasowym poby-

tem dzieci i młodzieży), oznaczone symbolem U – 

jak dla terenów przeznaczonych pod szpitale  

i domy opieki społecznej oraz pod budynki zwią-

zane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci  

i młodzieży; 

4) tereny sportu i rekreacji (ukształtowane  

i projektowane), oznaczone symbolem US – jak 

na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. 

7. W zakresie ochrony przed hałasem – do-

puszcza się budowę ekranów akustycznych,  

w szczególności wzdłuż dróg publicznych. 

8. W zakresie ochrony terenów zieleni i warto-

ści krajobrazowych: 

1) nakazuje się ochronę i zachowanie lokal-

nych wartości krajobrazu oraz zieleni, występują-

cych w ramach strefy ochrony krajobrazu „K”,  

o której mowa w § 36: układu pól, zagajników, 

śródpolnych pasm zadrzewień, w tym wzdłuż 

rzek Troi i Morawki, miejscami o cechach zbioro-

wisk łęgowych, odbudowę nadrzecznych zadrze-

wień łęgowych i roślinności niskiej, z dopuszcze-

niem wycinki, w sytuacji konieczności wprowa-

dzenia rozwiązań z zakresu przedsięwzięć linio-

wych odpowiednio: infrastruktury technicznej, 

komunikacji oraz ochrony przeciwpowodziowej; 

2) nakazuje się utrzymanie terenów zieleni 

urządzonej, ustalonych w planie, w tym parków, 

zieleńców, skwerów, z dopuszczeniem: 

a) cięć sanitarnych i formujących, 

b) wprowadzenia nasadzeń uzupełniających, 

c) wycinki drzew, krzewów, w sytuacji ko-

nieczności wprowadzenia niezbędnych rozwiązań 

z zakresu przedsięwzięć liniowych odpowiednio: 

urządzeń infrastruktury technicznej, komunikacji, 

ochrony przeciwpowodziowej, realizacji obiektów 

i urządzeń sportowo – rekreacyjnych oraz służą-

cych rekreacji codziennej, wprowadzając, w każ-

dym przypadku obowiązek kompensacji przyrod-

niczej, z zastrzeżeniem obowiązku respektowania 

warunków działań w stosunku do terenów poło-

żonych w strefie ochrony konserwatorskiej „A”. 

3) nakazuje się ochronę zieleni w ramach tere-

nów ustalonych dla sportu i rekreacji, w szcze-

gólności szpaleru drzew na terenie oznaczonym 

symbolem 7US, z dopuszczeniem cięć sanitar-

nych i formujących oraz wycinki pojedynczych 

drzew i krzewów, w sytuacji wprowadzenia nie-

zbędnych rozwiązań wynikających z przeznacze-

nia podstawowego terenu, z zastrzeżeniem, iż 

powyższe dopuszczenie nie dotyczy szpaleru 

drzew na terenie oznaczonym symbolem 7US; 

4) nakazuje się zachowanie i ochronę „dębu 

Bismarcka” (usytuowanego przy ulicy Niepodle-

głości) oznaczonego odpowiednio na rysunku 

planu (proponowanego do ustanowienia jako po-
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mnika przyrody), z dopuszczeniem cięć sanitar-

nych; 

5) nakazuje się zachowanie i ochronę istnieją-

cego zagospodarowania obszaru proponowanego 

do objęcia ochroną w formie użytku ekologiczne-

go, oznaczonego odpowiednio na rysunku planu; 

6) nakazuje się zachowanie zieleni cmentarnej 

z dopuszczeniem cięć sanitarnych i formujących, 

wprowadzenia nowej zieleni, wycinki pojedyn-

czych drzew i krzewów, w sytuacji wprowadze-

nia niezbędnych rozwiązań wynikających z prze-

znaczenia podstawowego terenu; 

7) nakazuje się kształtowanie nowej zieleni  

w ramach terenów przeznaczonych dla zabudo-

wy, w sposób docelowo nie kolidujących z zabu-

dową – wprowadzanie nasadzeń zgodnie z siedli-

skiem, przy uwzględnieniu docelowej wysokości  

i rozłożystości; 

8) dopuszcza się nasadzenia drzew, zgodnie  

z siedliskiem, wzdłuż dróg polnych, w tym pasów 

wiatrochronnych; 

9) nakazuje się rekultywację terenu po eksplo-

atacji złoża Kietrz II, położonego w ramach obsza-

ru wymagającego rekultywacji i oznaczonego 

odpowiednio na rysunku planu, na zasadach: 

a) nasadzenie drzew i krzewów o gatunkach 

mieszanych, 

b) docelową realizację zagospodarowania tere-

nu, zgodnie z przeznaczeniem terenu, ustalonym 

w niniejszym planie, polegającym na wprowadze-

niu funkcji parkowej, z dopuszczeniem funkcji 

sportu i rekreacji. 

 

Rozdział 7 

Przepisy dotyczące zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-

czesnej 

§ 31.1. Na obszarze objętym planem, ustala 

się obiekty budowlane o wartościach zabytko-

wych, oznaczone odpowiednio na rysunku planu, 

podlegające ochronie na mocy ustaleń planu (pro-

ponowane do wpisania do gminnej ewidencji za-

bytków), zgodnie z poniższym wykazem: 

1) budynki o wartościach zabytkowych: 

 

-L.p. -Obiekt. -Adres obiektu. POŁOŻENIE W STREFIE:  

- OCHRONY KONSERW. „A” – (A) 

- INGERENCJI KONSERW. „B” – (B) 

-Data ( okres) powstania. 

-1 -dom -ulica Głubczycka 38 -około 1880 roku. 

-2 -dom -ulica Głubczycka 43 -koniec XIX wieku. 

-3 -dom -ulica Głubczycka 39 -około 1880 roku. 

-4 -dom -ulica Głubczycka 31 -około połowy XIX wieku. 

-5 -dom -ulica Cegielniana 2 (A) -około 1880 roku. 

-6 -dom -ulica Okrzei 3 (B) -początek XX wieku. 

-7 -dom -ulica Długa 10 (A) -około 1880 roku. 

-8 -dom -ulica Długa 18 (B) -około 1880 roku. 

-9 -dom -ulica Długa 19 (B) -około 1880 roku. 

-10 -dom – dawny zajazd -ulica Raciborska 92 (B) -I połowa XIX wieku. 

-11 -dom -ulica Raciborska 97 (B) -około 1880 roku. 

-12 -dom -ulica Raciborska 55 (B) -około 1880 roku. 

-13 -dom -ulica Górska 10 (B) -około 1880 roku. 

-14 -dawny zajazd -ulica Głubczycka 18 -koniec XIX wieku. 

-15 -dom -ulica Głubczycka 23 -około 1880 roku. 

-16 -dom -ulica Głubczycka 28 -około 1880 roku. 

-17 -klasztor -ulica Głubczycka 34 -około 1880 roku. 

-18 -młyn -ulica Głubczycka 35 -około 1880 roku. 

-19 -dom -ulica Głubczycka 37 -około 1880 roku. 

-20 -dom -ulica Kilińskiego 23 -około 1880 roku. 

-21 -dom -ulica Kilińskiego 19 -koniec XIX wieku. 

-22 -dom -ulica Długa 21 (B) -około 1880 roku. 

-23 -dom -ulica Długa 23 (B) -około 1880 roku. 

-24 -dom -ulica Górska 18 (B) -około 1880 roku. 

-25 -dom -ulica Górska 20 (B) -około połowy XIX wieku. 

-26 -dom -ulica Górska 28 (B) -około połowy XIX wieku. 

-27 -dom -ulica Górska 30 (B) -koniec XIX wieku. 

-28 -dom -ulica Raciborska 8 (B) -około połowy XIX wieku. 

-29 -dom -ulica Raciborska 28 (B) -około 1880 roku. 

-30 -dom -ulica Raciborska 24 (B) -około 1880 roku. 

-31 -dom -ulica Raciborska 16 (B) -koniec XIX wieku. 

-32 -dom -ulica Raciborska 14 (B) -koniec XIX wieku. 

-33 -dom -ulica Raciborska 12 (B) -koniec XIX wieku. 

-34 -dom - dawna karczma -ulica Raciborska 23 (B) -około 1880 roku. 
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-35 -dom -ulica Raciborska 31 (B) -około połowy XIX wieku. 

-36 -dom -ulica Raciborska 37 (B) -około 1880 roku. 

-37 -dom -ulica Raciborska 36 (B) -koniec XIX wieku. 

-38 -dom -ulica Raciborska 45 (B) -około 1880 roku. 

-39 -dom -ulica Raciborska 57 (B) -koniec XIX wieku. 

-40 -dom -ulica Raciborska 85 (B) -koniec XIX wieku. 

-41 -dom -ulica Raciborska 87 (B) -I połowa XIX wieku. 

-42 -dom -ulica Raciborska 115 (B) -około 1880 roku. 

-43 -dom -ulica Raciborska 50 (B) -około 1880 roku. 

-44 -dom -ulica Raciborska 52 (B) -około 1880 roku. 

-45 -dom -ulica Raciborska 74 (B) -około połowy XIX wieku. 

-46 -dom -ulica Raciborska 78 (B) -1774 rok. 

-47 -dom -ulica Raciborska 84 (B) -około połowy XIX wieku. 

-48 -dom -ulica Żeromskiego 21 (B) -około 1880 roku. 

-49 -dom -ulica Żeromskiego 25 (B) -około 1880 roku. 

-50 -dom -ulica Żeromskiego 20 (B) -koniec XIX wieku. 

-51 -dom -ulica Żeromskiego 2 (B) -około 1880 roku. 

-52 -dom -ulica Traugutta 23 (B) -XVIII/XIX wiek. 

-53 -dom -ulica Langenowska 2 (B) -koniec XIX wieku. 

-54 -dom – dawna plebania -ulica Wojska Polskiego 16 (B) -początek XX wieku. 

 

2) obiekty małej architektury (obiekty ruchome) krzyże przydrożne, figura i kapliczki – wartościach za-

bytkowych: 

 

-

L.p. 

-Obiekt. -Adres obiektu. POŁOŻENIE W STRE-

FIE: 

- OCHRONY KONSERW. „A” – (A), 

- INGERENCJI KONSERW. „B” – (B) 

-Data (okres) po-

wstania. 

-1 -krzyż kamienny z postacią ukrzyżowanego  

i figurką Matki Boskiej we wnęce 

-ulica Górska (B) -1889 rok. 

-2 -krzyż kamienny z postacią ukrzyżowanego  

i figurką Matki Boskiej we wnęce 

-ulica Raciborska 120 (B) -data postawienia 

krzyża nieczytelna. 

-3 -krzyż kamienny z postacią ukrzyżowanego -ulica Traugutta 31 (B) -1892 rok. 

-4 -Krzyż przydrożny drewniany z gipsową figur-

ką ukrzyżowanego 

-droga wiodąca do Baborowa (B) -data postawienia 

krzyża nieznana. 

-5 -krzyż drewniany z gipsową figurą ukrzyżo-

wanego 

-obok głównego wejścia do kościoła 

par. p.w. św. Tomasza Apostoła (A) 

-data postawienia 

krzyża nieznana. 

-6 -krzyż drewniany z postacią ukrzyżowanego -przed wejściem do kościoła św. 

Krzyża (A) 

-data postawienia 

krzyża nieznana. 

-7 -krzyż kamienny cmentarny -obok kościoła św. Krzyża (w miejscu 

dawnego cmentarza) (A) 

-data powstania 

krzyża nieczytelna. 

-8 -krzyż kamienny z postacią ukrzyżowanego -ulica Traugutta (B) -data postawienia 

krzyża nieznana. 

-9 -krzyż drewniany z postacią ukrzyżowanego, 

krzyż murowany z postacią ukrzyżowanego  

i figurką Matki Boskiej we wnęce 

-ulica Kołłątaja -data postawienia 

krzyży nieznana. 

-10 -Krzyż kamienny z postacią ukrzyżowanego  

i figurką Matki Boskiej we wnęce 

-ulica Krasińskiego 10 (B) -początek XX wieku. 

-11 -Krzyż drewniany z postacią ukrzyżowanego -ulica Raciborska 21 (B) -1888 rok. 

-12 -Krzyż kamienny z postacią ukrzyżowanego -ulica Traugutta (B) -1928 rok. 

-13 -Krzyż kamienny z postacią ukrzyżowanego -ulica Mickiewicza -data postawienia 

krzyża nieznana. 

-14 -Krzyż przydrożny, kamienny z postacią ukrzy-

żowanego i płaskorzeźbą figurki Matki Boskiej 

-przy drodze do Kozłówek -1913 rok 

-15 -Krzyż kamienny z postacią ukrzyżowanego -ul. Kościuszki – cmentarz parafialny -1879 rok. 

-16 -Krzyż drewniany z postacią ukrzyżowanego -ul. Kościuszki – cmentarz parafialny -data postawienia 

krzyża nieznana. 

-17 -figura kamienna św. Floriana -ul. Głubczycka (park obok rynku) (A) -data postawienia 

nieznana. 

-18 -figura kamienna św. Jana Nepomucena -ulica Głubczycka (przy nieczynnym 

młynie) (A) 

-XX wiek. 

-19 -Kapliczka murowana (z cegły licowej) z obra-

zem Matki Boskiej z dzieciątkiem na ręku i kulą 

-ulica Głubczycka -1840 rok. 
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-20 -Kapliczka murowana, otynkowana, poświę-

cona Matce Bożej po trzykroć Przedziwnej 

-ulica Niepodległości (za ogrodzeniem 

kościoła par. p.w. św. Tomasza) (A) 

-1783 rok 

-21 -Kapliczka murowana (z cegły licowej) z obra-

zami Matki Boskiej 

-ulica Wojska Polskiego (B) -data wybudowania 

kapliczki nieznana. 

 

2. Obszary i obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego, zgodnie  

z poniższym wykazem, usytuowane na obszarze objętym planem i oznaczone odpowiednio na rysunku 

planu, podlegają rygorom ustanowionych, odrębnych przepisów: 

 

-

L.p. 

-Obiekt, czas powstania. -Adres obiektu.  

POŁOŻENIE W STREFIE: 

- OCHRONY KONSERW. „A” – (A), 

- INGERENCJI KONSERW. „B” – (B) 

-Nr rejestru zabytków woje-

wództwa opolskiego. 

-1 -Stare Miasto XIII w. (układ urbanistycz-

ny średniowiecznego miasta) 

-48 – 130 Kietrz (A) -119/57 z 12.09.1957 r. 

-2 -Barokowy kościół parafialny  

p.w. Św. Tomasza Ap. XVI – XVIII w. 

-48 – 130 Kietrz (A) -21/50 z 02.05.1950 r., 

-3 -Późnobarokowa kaplica cmentarna  

p.w. Świętego Krzyża, połowa XVIII w. 

-48 – 130 Kietrz (A) -1976/72 z 30.11.1972 r., 

-4 -Plebania, XVIII w. -ulica Kościelna 6, obecnie dom 

mieszkalny (A) 48 – 130 Kietrz 

-1965/72 z 15.11.1972 r., 

-5 -Ruiny zamku, XVI – XIX w. -48 – 130 Kietrz (A) -722/64 z 07.03.1964 r., oraz 

2270/91 z 23.05.1991 r., 

-6 -Zagroda (dom, ogrodzenie z bramą  

i furtą), ok. 1880 r. 

-ulica Górska 248 – 130 Kietrz (B) -789/64 z 11.04.1964 

-7 -Dom, I połowa XIX w. -ulica Górska 648 – 130 Kietrz (B) -2185/88 z 25.11.1988 r. 

-8 -Zagroda, połowa XIX w. -ulica Górska 3248 – 130 Kietrz (B) -791/64 z 11.04.1964 r. 

-9 -Zagroda (dom, spichrz, ogrodzenie  

z brama i 2 furty), połowa XIX w. 

-ulica Górska 4048 – 130 Kietrz (B) -1975/72 z 17.11.1972 r. 

-10 -Kościół klasztorny Zgromadzenia Sióstr 

Franciszkanek Misjonarek Maryi  

p.w. Trzech Króli, lata 1928 – 29. 

-ulica Raciborska 8148 – 130 

Kietrz (B) 

-Ks. A t. I 97/2009  

z 12.08.2009 r. 

 

3. Na obszarze objętym planem ustala się obiekty małej architektury stanowiące dobro kultury współ-

czesnej, oznaczone odpowiednio na rysunku planu, podlegające ochronie na mocy ustaleń planu: 

 

-

L.p. 

-Obiekt. -Adres obiektu.  

POŁOŻENIE W STREFIE: 

- OCHRONY KONSERW. „A” – (A), 

- INGEREN. KONSERW. „B” – (B) 

-Data (okres) powstania. 

-1 -krzyż drewniany z postacią ukrzyżowanego, 

poniżej z postacią Matki Boskiej 

-Osiedle Skiold, przy drodze na 

Gródczanki 

-19.05.1988 rok. 

-2 -tablica kamienna poświęcona zmarłym pocho-

wanym w różnych częściach Europy i świata,  

o których pamięta społeczeństwo Kietrza 

-ul. Kościuszki - cmentarz para-

fialny 

-początek XXI wieku. 

-3 -krzyż drewniany misyjny -przy kościele parafialnym  

p.w. św. Tomasza Ap. (A) 

-druga połowa XX wieku. 

-4 -tablica kamienna poświęcona pamięci Sybira-

ków 

-Plac Sybiraków (rozwidlenie ulicy 

Okopowej z ulicą Cegielnianą) (A) 

-Początek XXI wieku 

 

§ 31.1. Ustala się strefę ochrony konserwa-

torskiej w granicach określonych na rysunku pla-

nu i oznacza symbolem „A”. 

2. Strefa ochrony konserwatorskiej „A” obej-

muje obszar stanowiący układ urbanistyczny śre-

dniowiecznego miasta, objęty prawną ochroną 

środowiska kulturowego na mocy przepisów od-

rębnych (wpisany do rejestru zabytków pod  

nr 119/57) i obejmuje w szczególności: 

1) ukształtowanie terenu tj. płaskowyżu śre-

dniowiecznego miasta z wyraźnie czytelnymi 

skarpami poniżej murów miejskich; 

2) historyczny układ urbanistyczny w grani-

cach starych murów miejskich; 

3) rynek z Kolumną Maryjną; 

4) planty – dawne ogrody poniżej murów 

miejskich; 

5) ruiny pałacu i jego otoczenie wymagające 

rewaloryzacji z ukierunkowaniem docelowo na 

usługi publiczne; 
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6) archeologiczne nawarstwienia kulturowe. 

3. W strefie ochrony konserwatorskiej „A” 

ustala się: 

1) utrzymanie historycznego układu kompozy-

cyjnego elementów wymienionych w ustępie 2,  

z dopuszczeniem prac rewaloryzacyjnych i restau-

racyjnych; 

2) utrzymanie zieleni urządzonej, zachowanej 

ustaleniami planu, w tym parków, zieleńców, 

skwerów, z dopuszczeniem cięć sanitarnych  

i formujących, wprowadzanie nowej zieleni; 

3) zachowanie zabudowy o historycznym, sta-

romiejskim charakterze, w tym budynków kształ-

tujących pierzeje ulic(w szczególności budynków 

przy ulicy Głubczyckiej od skrzyżowania z ulicą 

Okopową do skrzyżowania z ulicą 3-Maja po obu 

stronach pierzei, budynku narożnego przy ulicy  

3-go Maja i Matejki – siedziby Urzędu Miejskiego, 

budynków przy ulicy Kościelnej), w szczególności 

brył budynków, w tym wysokości oraz kształtów 

dachów, istniejących układów otworów okien-

nych i drzwiowych, podziałów i dekoracji archi-

tektonicznych elewacji, w tym kształtu stolarki 

okiennej i drzwiowej, z dopuszczeniem prac rewa-

loryzacyjnych; 

4) zachowanie historycznego układu prze-

strzeni publicznych – ulic, placów, z dopuszcze-

niem ich przebudowy i remontu, nawierzchnie 

placów, chodników i ulic winny nawiązywać do 

historycznego układu i formy zastosowanych 

materiałów, w szczególności docelowo założenie 

kostki brukowej na rynku z Kolumną Maryjną, na 

Placu Biskupa Konrada przed kościołem parafial-

nym p.w. św. Tomasza Ap. oraz ulicy Kościelnej, 

przy wykorzystaniu zachowanych fragmentów 

kamiennych bruków, wkomponowaniu w całość 

posadzki; 

5) zachowanie obiektów budowlanych wpisa-

nych do rejestru zabytków (wymienionych w § 30 

ustępie 2, poz. 1 – 5) i obiektów budowlanych 

proponowanych do objęcia gminną ewidencją 

zabytków (wymienionych w § 30 ustępie 1, 

punkcie 1 poz. 5 i 7; punkcie 2, poz. 5, 6, 7, 17, 

18, 20), w szczególności (w odniesieniu do bu-

dynków): brył budynków, w tym wysokości oraz 

kształtów dachów, istniejących układów otwo-

rów okiennych i drzwiowych, podziałów i dekora-

cji architektonicznych elewacji, w tym kształtu 

stolarki okiennej i drzwiowej, z dopuszczeniem 

prac rewaloryzacyjnych; 

6) zachowanie Kolumny Maryjnej, z dopusz-

czeniem prac rewaloryzacyjnych, 

7) zachowanie krzyża drewnianego misyjnego 

oraz tablicy kamiennej poświęconej pamięci Sybi-

raków, stanowiących dobro kultury współczesnej, 

wymienionych w § 30 ustępie 3 

8) remont, przebudowę i rozbudowę istnieją-

cych budynków w zabudowie wielorodzinnej 

„blokowej” (nie wpisanych do rejestru zabytków  

i nie proponowanych do objęcia gminną ewiden-

cją zabytków), rozbudowę – docelowo poprzez 

realizację dachów dwuspadowych, symetrycz-

nych lub mansardowych (z dopuszczeniem pod-

dasza użytkowego); 

9) remont, przebudowę i rozbudowę budyn-

ków, nie wymienionych w ustępach 3, 5 i 8,  

z dopuszczeniem wyburzenia budynku, w sytuacji 

kiedy względy techniczne uniemożliwiają jego 

dalsze użytkowanie, z zastrzeżeniami dla rozbu-

dowy: 

a) liczba kondygnacji – utrzymanie dotychcza-

sowej z zastrzeżeniem litery b, 

b) w sytuacji zmiany istniejącego kształtu da-

chu, realizacja dachu dwuspadowego symetrycz-

nego lub mansardowego (z dopuszczeniem pod-

dasza użytkowego); 

10) realizacja nowych budynków (w nawiąza-

niu do historycznej linii zabudowy lub kontynuacji 

linii zabudowy istniejących, sąsiadujących budyn-

ków, w tym budynków kształtujących pierzeje 

ulic), na zasadach: 

a) wysokość nie więcej niż 4 kondygnacje 

nadziemne, gdzie ostatnia stanowi poddasze 

użytkowe, ustalana na podstawie uwarunkowań 

historycznych (w szczególności dla odtwarzanych 

pierzei rynku, odtwarzanej zabudowy wzdłuż ulic 

Wieżowej, Kościelnej, Długiej oraz Okopowej), 

b) geometria dachów – dachy dwuspadowe 

symetryczne lub mansardowe, z dachówki cera-

micznej lub cementowej w kolorze czerwieni, 

c) dostosowanie zabudowy do charakteru sta-

romiejskiego, w szczególności poprzez realizacje 

budynków w formie pierzei wzdłuż ulicy, stoso-

wanie podziałów architektonicznych elewacji 

frontowych akcentujących historyczne podziały 

parcelacyjne, przeznaczenie co najmniej parterów 

budynków dla usług (w tym odtworzenie zabu-

dowy mieszkalno – usługowej pierzei rynku, od-

budowa zniszczonych w czasie II wojny świato-

wej stylowych kamieniczek z funkcją mieszkalno 

– usługową), w tym wzdłuż ulic: Wieżowej, Ko-

ścielnej, Długiej, odtworzenie pierzei ulicy Oko-

powej; 

d) dopuszcza się zabudowę wyłącznie usługo-

wą w formie pierzei wzdłuż ulicy Okopowej; 

9) zakaz realizacji projektów architektonicz-

nych typowych, nowopowstające budynki, prze-

budowa i rozbudowa istniejących budynków win-

na nawiązywać do tradycji miejsca, ich skala nie 

powinna konkurować z zabudową o historycz-

nym, staromiejskim charakterze; 

10) dopuszcza się usytuowanie budowli sym-

bolizujących dawne bramy miejskie w miejscu ich 

historycznego usytuowania, 

4. Wszelkie prace w strefie ochrony konserwa-

torskiej „A” wymagają pozwolenia Opolskiego Wo-

jewódzkiego Konserwatora Zabytków, w szczegól-

ności prace ziemne takie jak wykopy pod funda-
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menty nowych budynków i budowli, wykopy zwią-

zane z rozbudową istniejących budynków, wykopy 

związane z realizacją infrastruktury technicznej  

i komunikacyjnej. 

 

§ 32.1. Ustala się strefę ingerencji konserwa-

torskiej w granicach określonych na rysunku pla-

nu i oznacza symbolem „B”. 

2. Strefa ingerencji konserwatorskiej „B” sta-

nowi obszar porządkowania i kontynuacji histo-

rycznej struktury funkcjonalno – przestrzennej 

miasta oraz elementów kompozycji urbanistycznej. 

3. W strefie ingerencji konserwatorskiej „B” 

ustala się: 

1) utrzymanie elementów kompozycji urbani-

stycznej (układu ulic, bloków zabudowy, linii za-

budowy, skali brył budynków), z możliwością jej 

uzupełnienia; 

2) zachowanie obiektów budowlanych wpisa-

nych do rejestru zabytków (wymienionych w § 30 

ustępie 2, poz. 6÷10) oraz obiektów budowla-

nych proponowanych do objęcia gminną ewiden-

cją zabytków, w tym w zabudowie frankońskiej 

(wymienionych w § 30 ustępie 1, punkcie 1),  

w szczególności: brył budynków, w tym wysoko-

ści oraz kształtów dachów, istniejących układów 

otworów okiennych i drzwiowych, podziałów  

i dekoracji architektonicznych elewacji, z dopusz-

czeniem prac rewaloryzacyjnych; 

3) zachowanie obiektów małej architektury – 

obiektów ruchomych, proponowanych do objęcia 

gminną ewidencją zabytków (wymienionych  

w § 30 ustępie 1, punkcie 2) z dopuszczeniem 

prac rewaloryzacyjnych; 

4. Wszelkie prace dotyczące obiektów budow-

lanych wpisanych do rejestru zabytków (o któ-

rych mowa w punkcie 2 niniejszego ustępu) wy-

magają pozwolenia Opolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, w szczególności prace 

ziemne w bezpośrednim ich otoczeniu. 

5. Wszelkie prace (za wyjątkiem drobnych bie-

żących napraw i remontów, w tym wymiany in-

stalacji) dotyczące obiektów budowlanych, pro-

ponowanych do objęcia gminną ewidencją zabyt-

ków (o których mowa w punktach 2 i 3 ustępu 3) 

wymagają opinii Opolskiego Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków. 

 

§ 33. Ustala się zachowanie obiektów budow-

lanych proponowanych do objęcia gminną ewiden-

cją zabytków, położonych poza strefami ochrony 

konserwatorskiej „A” i ingerencji konserwatorskiej 

„B” (wymienionych w § 30 ustępie 1, punkcie 1  

i punkcie 2), w szczególności: brył budynków,  

w tym wysokości oraz kształtów dachów, istnie-

jących układów otworów okiennych i drzwio-

wych, podziałów i dekoracji architektonicznych 

elewacji, z dopuszczeniem remontu i przebudowy 

– wszelkie prace (za wyjątkiem drobnych bieżą-

cych napraw i remontów, w tym wymiany insta-

lacji) wymagają opinii Opolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków 

 

§ 34.1. Ustala się strefę ochrony archeolo-

gicznej, (w granicach określonych na rysunku 

planu w stosunku do ustalonych lokalizacji sta-

nowisk) i oznacza symbolem „W”. 

2. Strefa ochrony archeologicznej „W” obej-

muje: 

1) stanowiska archeologiczne wpisane do reje-

stru zabytków (zgodnie z poniższym wykazem): 

-

L.p. 

-Numer 

stanowiska 

-Stanowisko -Numer reje-

stru 

-1 -1 -Osada, cmenta-

rzysko 

-A-35/65 

-2 -11 -cmentarzysko -A-36/65 

-3 -23 -osada -A-569/80 

-4 -25 -osada -A-654/84 

-5 -27 -osada -A-574/80 

-6 -28 -osada -A-578/80 

-7 -148 -ślady osadnictwa -A-433/77 

-8 -149 -osada -A-1124/2000 

 

2) stanowiska archeologiczne nie wpisane do 

rejestru zabytków (zgodnie z poniższym wyka-

zem): 
-L.p. -Numer 

stanowiska 

-Stanowisko 

-1 -2 -ślady osadnictwa, osada 

-2 -3 -ślady osadnictwa 

-3 -4 -ślady osadnictwa 

-4 -5 -ślady osadnictwa, cmentarzysko 

-5 -6 -osada, groby, miasto 

-6 -7 -ślady osadnictwa, cmentarzysko 

-7 -9 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-8 -10 -ślady osadnictwa 

-9 -12 -ślady osadnictwa 

-10 -13 -osada 

-11 -14 -groby, osada 

-12 -15 -cmentarzysko 

-13 -16 -osada 

-14 -17 -ślady osadnictwa 

-15 -20 -zamek 

-16 -21 -osada, ślady osadnictwa 

-17 -18 -cmentarzysko 

-18 -22 -osada, ślady osadnictwa 

-19 -19 -osada, cmentarzysko 

-20 -24 -osada, ślady osadnictwa 

-21 -26 -osada, ślady osadnictwa 

-22 -29 -ślady osadnictwa 

-23 -30 -osada, ślady osadnictwa 

-24 -31 -ślady osadnictwa 

-25 -32 -osada, ślady osadnictwa 

-26 -33 -ślady osadnictwa 

-27 -34 -osada, ślady osadnictwa 

-28 -35 -ślady osadnictwa 

-29 -36 -ślady osadnictwa 

-30 -37 -osada, ślady osadnictwa 

-31 -38 -ślady osadnictwa 

-32 -39 -ślady osadnictwa 

-33 -40 -ślady osadnictwa 
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-34 -41 -ślady osadnictwa 

-35 -42 -cmentarzysko 

-36 -43 -ślady osadnictwa 

-37 -44 -ślady osadnictwa 

-38 -45 -ślady osadnictwa 

-39 -46 -ślady osadnictwa 

-40 -47 -ślady osadnictwa, frg. ceramiki 

-41 -48 -ślady osadnictwa 

-42 -49 -ślady osadnictwa 

-43 -50 -osada 

-44 -51 -ślady osadnictwa 

-45 -52 -ślady osadnictwa 

-46 -53 -ślady osadnictwa 

-47 -54 -ślady osadnictwa 

-48 -55 -ślady osadnictwa 

-49 -56 -ślady osadnictwa 

-50 -57 -ślady osadnictwa 

-51 -58 -ślady osadnictwa 

-52 -59 -ślady osadnictwa 

-53 -60 -osada, ślady osadnictwa 

-54 -61 -ślady osadnictwa 

-55 -62 -ślady osadnictwa 

-56 -63 -ślady osadnictwa 

-57 -64 -ślady osadnictwa 

-58 -65 -ślady osadnictwa 

-59 -66 -ślady osadnictwa 

-60 -67 -ślady osadnictwa 

-61 -68 -ślady osadnictwa 

-62 -69 -ślady osadnictwa 

-63 -70 -osada 

-64 -71 -kości kopalne 

-65 -72 -ślady osadnictwa 

-66 -73 -ślady osadnictwa 

-67 -74 -osada, ślady osadnictwa 

-68 -75 -osada 

-69 -76 -ślady osadnictwa 

-70 -77 -osada, ślady osadnictwa 

-71 -78 -ślady osadnictwa 

-72 -79 -ślady osadnictwa 

-73 -80 -osada, ślady osadnictwa 

-74 -81 -ślady osadnictwa 

-75 -82 -osada, ślady osadnictwa 

-76 -83 -ślady osadnictwa 

-77 -84 -ślady osadnictwa 

-78 -85 -osada, ślady osadnictwa 

-79 -86 -ślady osadnictwa 

-80 -87 -ślady osadnictwa 

-81 -88 -ślady osadnictwa 

-82 -89 -ślady osadnictwa 

-83 -90 -ślady osadnictwa 

-84 -91 -ślady osadnictwa 

-85 -92 -ślady osadnictwa 

-86 -93 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-87 -94 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-88 -95 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-89 -96 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-90 -97 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-91 -98 -ślady osadnictwa (brak danych o 

lokalizacji) 

-92 -99 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-93 -100 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-94 -101 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-95 -102 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-96 -103 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-97 -104 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-98 -105 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-99 -106 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-100 -107 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-101 -108 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-102 -109 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-103 -110 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-104 -111 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-105 -112 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-106 -113 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-107 -114 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-108 -115 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-109 -116 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-110 -117 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-111 -118 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-112 -119 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-113 -120 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-114 -121 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-115 -122 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-116 -123 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-117 -124 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-118 -125 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-119 -126 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-120 -127 -osada (brak danych o lokalizacji) 

-121 -128 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-122 -129 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-123 -130 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-124 -131 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 
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-125 -132 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-126 -133 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-127 -134 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-128 -135 -skarb? (brak danych o lokalizacji) 

-129 -136 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-130 -137 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-131 -138 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-132 -139 -skarb? (brak danych o lokalizacji 

-133 -140 -Skarb (brak danych o lokalizacji) 

-134 -141 -skarb? (brak danych o lokalizacji 

-135 -142 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-136 -143 -Nieokreślone (brak danych o loka-

lizacji) 

-137 -144 -Nieokreślone (brak danych o loka-

lizacji) 

-138 -145 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-139 -146 -ślady osadnictwa (brak danych  

o lokalizacji) 

-140 -147 -domniemane grodzisko (brak 

danych o lokalizacji) 

-141 -150 -ślady osadnictwa 

-142 -151 -osada, ślady osadnictwa 

-143 -152 -ślady osadnictwa 

-144 -153 -ślady osadnictwa 

-145 -154 -ślady osadnictwa 

-146 -155 -ślady osadnictwa 

-147 -156 -ślady osadnictwa 

-148 -157 -ślady osadnictwa 

-149 -158 -ślady osadnictwa 

-150 -159 -ślady osadnictwa 

-151 -160 -ślady osadnictwa 

-152 -161 -ślady osadnictwa 

-153 -162 -ślady osadnictwa 

-154 -163 -ślady osadnictwa 

-155 -164 -osada, ślady osadnictwa 

-156 -165 -ślady osadnictwa 

-157 -166 -ślady osadnictwa 

-158 -167 -osada, ślady osadnictwa 

 

3. Stanowiska archeologiczne chronione praw-

nie poprzez wpis do rejestru zabytków (o których 

mowa w ustępie 2 punkcie 1) podlegają rygorom 

ustanowionych, odrębnych przepisów. 

4. W strefie ochrony konserwatorskiej „W”  

i jej bezpośrednim otoczeniu ustala się prowadze-

nie prac ziemnych pod nadzorem archeologicz-

nym, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia kon-

serwatorskiego na prace ziemne. 

5. Na pozostałym obszarze, nie objętym strefą 

ochrony konserwatorskiej „W”, w przypadku na-

trafienia na pozostałości archeologiczne – wymóg 

przeprowadzenia ratowniczych badań archeolo-

gicznych w celu udokumentowania znalezisk, po 

uprzednim uzyskaniu pozwolenia konserwator-

skiego na prace archeologiczne. 

§ 35.1. Ustala się strefę ekspozycji, o lokali-

zacji określonej na rysunku planu i oznacza sym-

bolem „E”. 

2. Dla strefy ekspozycji „E” ustala się ochronę 

widoków sylwety miasta – z charakterystycznym 

efektem piętrzenia się zabudowy na łagodnym 

zboczu doliny rzeki Troi: 

1) nowo realizowana zabudowa winna posia-

dać skalę oraz gabaryty nie naruszające ekspozy-

cji widoków sylwety miasta; 

2) nowe nasadzenia drzew i krzewów winny 

uwzględniać docelową ich wysokość i rozłoży-

stość, tak aby nie przesłaniały chronionych wido-

ków sylwety miasta. 

 

§ 36.1. Ustala się strefę ochrony krajobrazu, 

w granicach określonych na rysunku planu  

i oznacza symbolem „K”. 

2. Dla strefy ochrony krajobrazu ustala się: 

1) zachowanie, zgodnie z ustaleniami planu, 

wartościowych elementów krajobrazowo – kom-

pozycyjnych (w szczególności układu pól, zagaj-

ników śródpolnych, pasm zadrzewień i zakrze-

wień, w tym wzdłuż rzek Troi i Młynówki); 

2) nasadzenia drzew zgodnie z siedliskiem,  

w tym wzdłuż dróg polnych. 

 

Rozdział 8 

Przepisy dotyczące granic i sposobów zago-

spodarowania terenów lub obiektów podlegają-

cych ochronie, ustalonych na podstawie odręb-

nych przepisów, w tym narażonych na niebezpie-

czeństwo powodzi 

§ 37.1. Ustala się strefę stanowiącą obszary 

narażone na niebezpieczeństwo powodzi o praw-

dopodobieństwie przewyższenia p=1%, w grani-

cach określonych na rysunku planu i oznacza 

symbolem „ZZ”. 

2. Dla obszarów narażonych na niebezpie-

czeństwo powodzi o prawdopodobieństwie prze-

wyższenia p = 1% ustala się: 

1) utrzymanie dotychczasowego zagospoda-

rowania i użytkowania, z zastrzeżeniem, że dla 

istniejącej zabudowy dopuszcza się remont  

i przebudowę; 

2) zakaz realizacji obiektów budowlanych,  

z dopuszczeniami realizacji: 

a) rozwiązań z zakresu przedsięwzięć linio-

wych, odpowiednio urządzeń infrastruktury tech-

nicznej i komunikacyjnej, 

b) obiektów i urządzeń hydrotechnicznych, 

związanych z ochroną przeciwpowodziową oraz 

przedsięwzięć z zakresu ochrony przeciwpożaro-

wej, 

c) przedsięwzięć związanych z przebudową 

koryt rzek i potoków, 

d) obiektów małej architektury; 
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3) zachowanie i ochronę istniejących zadrze-

wień i zakrzaczeń, zgodnie z zasadami określo-

nymi w § 29 

 

§ 38. Ustala się wzdłuż rzek Troja i Młynówka 

oraz potoku Morawka: 

1) pasy ochronne, stanowiące otulinę biolo-

giczną cieków, o szerokości nie mniejszej niż 5 m 

od brzegu cieku, w celu umożliwienia administra-

torowi prowadzenia robót remontowych oraz 

konserwatorskich w korytach rzek i potoku od-

powiednio i wprowadza się zakaz realizacji bu-

dynków; 

2) zakaz grodzenia nieruchomości w odległości 

2,0 m od krawędzi cieków. 

 

§ 39.1. Ustala się dla terenów objętych strefą 

ochronną – ochrony bezpośredniej ujęcia wody 

(w granicach określonych na rysunku planu): 

1) zakaz użytkowania gruntów do celów nie-

związanych z eksploatacją ujęcia wody; 

2) nakaz odprowadzania wód opadowych  

w sposób uniemożliwiający przedostawanie się 

ich do urządzeń służących do poboru wody; 

3) nakaz zagospodarowania zielenią; 

4) nakaz odprowadzania, poza granicę terenu 

ochrony bezpośredniej, ścieków z urządzeń sani-

tarnych przeznaczonych do użytku osób zatrud-

nionych przy obsłudze urządzeń służących do 

poboru wody. 

2. Ustala się dla terenów objętych strefą 

ochronną - ochrony pośredniej ujęcia wody  

(w granicach określonych na rysunku planu): 

1) zakaz rolniczego wykorzystania ścieków; 

2) zakaz przechowywania i składowania odpa-

dów promieniotwórczych; 

3) zakaz lokalizowania zakładów przemysło-

wych oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt; 

4) zakaz lokalizowania magazynów produktów 

ropopochodnych oraz innych substancji chemicz-

nych, a także rurociągów do ich transportu; 

5) zakaz lokalizowania składowisk odpadów 

komunalnych lub przemysłowych; 

6) zakaz lokalizowania nowych ujęć wody; 

7) zakaz urządzania parkingów, obozowisk; 

8) zakaz lokalizowania cmentarzy oraz grzeba-

nia zwłok zwierzęcych. 

 

§ 40.1. Ustala się strefę ochrony sanitarnej 

wokół istniejącego cmentarza (powodowaną 

względami sanitarnymi), w granicach określonych 

na rysunku planu. 

2. Dla strefy ochrony sanitarnej, o których 

mowa w ustępie 1 ustala się: 

1) utrzymanie dotychczasowego zagospoda-

rowania i użytkowania; 

2) zakaz realizacji nowych budynków miesz-

kalnych, zakładów lub obiektów, w których pro-

wadzona byłaby produkcja artykułów żywno-

ściowych, obiektów żywienia zbiorowego bądź 

takich, w których przechowywane są artykuły 

żywnościowe oraz sytuowania studni i punktów 

czerpania wody do picia i dla potrzeb gospodar-

czych. 

3. Dopuszcza się remonty, przebudowę, roz-

budowę istniejących obiektów budowlanych po-

łożonych w strefie, o której mowa w ustępie 1. 

 

§ 41.1. Dla obszaru objętego planem obowią-

zują określone przepisami odrębnymi i normami 

branżowymi ograniczenia w użytkowaniu terenów 

przyległych do istniejących i projektowanych 

urządzeń infrastruktury technicznej. 

2. Ustala się strefy techniczne, elektroenerge-

tycznych napowietrznych linii wysokiego i śred-

niego napięcia oraz kablowych przewodów roz-

dzielczych niskiego napięcia i oświetlenia uliczne-

go 1 kV, istniejących i projektowanych, odpo-

wiednio: 

1) o szerokości obejmującej: tereny zlokalizo-

wane bezpośrednio pod linią o szerokości nie 

większej niż 10 m oraz pasy terenów o szeroko-

ści 15 m od rzutu skrajnego przewodu elektro-

energetycznej linii wysokiego napięcia 110 kV, po 

obu jej stronach; 

2) o szerokości 16 m – to znaczy po 8 m od 

osi przewodu elektroenergetycznej napowietrznej 

linii średniego napięcia 15 kV, po obu jej stronach 

odcinków; 

3. Dla stref technicznych, o których mowa  

w ustępie 2 ustala się zakaz zabudowy. 

4. Ustala się ograniczenia w użytkowaniu te-

renów przyległych do istniejących gazociągów 

wysokiego ciśnienia (DN 250Pn 4,0 MPa oraz  

DN 100PN 4,0 MPa): 

1) lokalizację budynków mieszkalnych i usłu-

gowych w odległości nie mniejszej niż 20 m od 

zewnętrznej ściany gazociągu; 

2) lokalizację budynków użyteczności publicz-

nej w odległości nie mniejszej niż 35 m od ze-

wnętrznej ściany gazociągu; 

3) lokalizację granicy terenu przemysłowego  

w odległości nie mniejszej niż 25 m od zewnętrz-

nej ściany gazociągu. 

5. Budowa rowów melioracyjnych, dróg we-

wnętrznych (transportu rolniczego), budynków 

gospodarczych, urządzeń służących prowadzeniu 

działalności rolniczej, urządzeń infrastruktury 

technicznej, w tym kablowych, na terenach 

oznaczonych symbolem R winna uwzględniać 

przebiegi gazociągów wysokiego ciśnienia. 

 

§ 42. Ustala się strefę ochrony występowania 

udokumentowanego złoża iłków ceramiki budow-

lanej (Kietrz II) w granicach określonych na ry-

sunku planu. 
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Rozdział 9 

Przepisy dotyczące szczególnych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczenia  

w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy 

§ 43.1. Dla terenów z podstawowym prze-

znaczeniem dla rolnictwa, wydzielonych na ry-

sunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczo-

nych symbolami 1R ÷ 23R, ustala się zakaz re-

alizacji zieleni urządzonej, budynków i budowli, za 

wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej, 

dróg transportu rolniczego, przepustów, mostów, 

pomostów, obiektów budowlanych związanych 

bezpośrednio z produkcją rolniczą. 

2. Dla terenów z podstawowym przeznacze-

niem dla lasów, wydzielonych na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbo-

lami 1ZL ÷ 8ZL, ustala się zakaz realizacji obiek-

tów budowlanych, tymczasowych obiektów bu-

dowlanych, czasowych miejsc postojowych,  

z zastrzeżeniem obiektów i urządzeń gospodarki 

leśnej. 

3. Dla terenów z podstawowym przeznacze-

niem dla zieleni nieurządzonej, wydzielonych na 

rysunku planu liniami rozgraniczającymi i ozna-

czonych symbolami 1ZN ÷ 75ZN, ustala się za-

kaz realizacji budynków. 

4. Dla terenów z podstawowym przeznacze-

niem dla elektrowni wiatrowych, wydzielonych na 

rysunku planu liniami rozgraniczającymi i ozna-

czonych symbolami 1EW/R ÷ 5EW/R, ustala się 

zakaz realizacji usług polegających na prowadze-

niu działalności w zakresie zbierania, odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów oraz budynków, za 

wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej 

związanych bezpośrednio z obsługą elektrowni 

wiatrowych. 

 

Rozdział 10 

Przepisy dotyczące zasad modernizacji, rozbu-

dowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-

tury technicznej 

§ 44.1. Układ komunikacyjny określa się 

zgodnie z przeznaczeniem podstawowym oraz 

klasyfikacja dróg i parametrami ustanowionymi  

w niniejszym rozdziale. 

2. Każdorazowo w sytuacji przebudowy, roz-

budowy, budowy elementów układu komunikacji 

(dróg, miejsc postojowych, ciągów pieszych  

(w ramach ciągów pieszych ścieżek rowero-

wych), pieszo – jezdnych), należy uwzględnić 

odpowiednio: 

1) projektowane oraz istniejące urządzenia in-

frastruktury technicznej, w szczególności czynne 

gazociągi wysokiego ciśnienia, z dopuszczeniem 

ich przełożenia na warunkach uzgodnionych  

z właścicielem danej sieci, 

2) istniejący, poprzeczny układ dróg publicz-

nych i wewnętrznych, w tym obsługujący tereny 

rolnicze i utrzymanie powiązań poprzez drogi 

zbiorcze lub w formie bezpośrednich skrzyżowań 

jednopoziomowych; 

3) utrzymanie lub budowę chodników; 

4) obsługę komunikacyjną terenów oznaczo-

nych symbolami 14U, 15U, 16U, 18KS, przyle-

głych do drogi wojewódzkiej nr 416 (w tym pro-

jektowanego drogowego obejścia miasta w ciągu 

drogi wojewódzkiej), oznaczonej symbolem 1KDG, 

poprzez układ dróg zbiorczych, a w przypadku 

braku możliwości zapewnienia obsługi komunika-

cyjnej jak wyżej, urządzanie dla działek sąsiadują-

cych ze sobą zjazdów wspólnych. 

3. Przy budowie nowych odcinków uprzednie 

rozpoznanie geologiczno – inżynierskie terenu. 

 

§ 45. Dla terenu drogi publicznej, wydzielonej 

na rysunku planu liniami rozgraniczającymi  

i oznaczonej symbolem 1KDG, stanowiącej frag-

ment istniejącej drogi wojewódzkiej DW Nr 416 

klasy G – główna oraz projektowane drogowe 

obejście miasta (północną obwodnicę – drogę 

klasy G – główna) w ciągu drogi wojewódzkiej 

DW Nr 416, ustala się: 

1) utrzymanie istniejących odcinków oraz bu-

dowę drogowego obejścia miasta jako ciągu jed-

nojezdniowego, dwupasowego (1 x 2), z dopusz-

czeniem remontu i przebudowy; 

2) nieprzekraczalne parametry projektowe: 

a) szerokość jezdni 7,0 m, 

b) chodniki dwustronne (w terenie zabudowa-

nym) 2 x 2,5 m, 

c) szerokość poboczy gruntowych 2 x 2,5 m, 

d) szerokość korony 13,0 m 

e) szerokość w liniach rozgraniczających 30 m, 

f) typ nawierzchni KR4, 

g) obciążenia 115KN; 

3) w sytuacji niemożności utrzymania szeroko-

ści w liniach rozgraniczających, linie rozgranicza-

jące opierają się na liniach istniejącej zabudowy; 

4) na przebiegu przez tereny rolnicze wykona-

nie przepustów umożliwiających swobodną mi-

grację zwierząt. 

 

§ 46. Dla terenu drogi publicznej, wydzielonej 

na rysunku planu liniami rozgraniczającymi o od-

cinkach oznaczonych symbolami odpowiednio: 

1KDL (G)– ulica Raciborska, 1KDZ(G)– ulica Dłu-

ga, 2KDZ(G)– ulica Niepodległości, 3KDZ)G)– 

ulica Głubczycka, stanowiącej fragment obecnego 

przebiegu drogi wojewódzkiej DW Nr 416, ustala 

się zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi przepi-

sami obowiązującymi w tym zakresie: 

1) utrzymanie klasy dla drogi (klasy G – głów-

na) do czasu przebudowy układu – budowy dro-

gowego obejścia miasta w ciągu drogi woje-

wódzkiej DW Nr 416 (północnej obwodnicy),  
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o którym mowa w § 45, jako ciągu jednojez-

dniowego, dwupasowego (1 x 2); 

2) po przebudowie układu przyjęcie parame-

trów: 

a) dla odcinka oznaczonego symbolem 1KDL(G) 

– ulicy Raciborskiej, jak dla drogi klasy L - lokalna 

jednojezdniowej, dwupasowej (1 x 2): 

- szerokość w liniach rozgraniczających nie 

mniej niż 12 m, 

- szerokość jezdni 2 x nie mniej niż 3,00 m 

(łącznie nie mniej niż 6,00 m), z dopuszczeniem 

remontu, przebudowy, 

b) dla odcinków oznaczonych symbolami 

1KDZ(G), 2KDZ(G) i 3KDZ(G) – ulicy Długiej, 

ulicy Niepodległosci i ulicy Głubczyckiej, jak dla 

drogi klasy Z – zbiorcza – jednojezdniowej, dwu-

pasowej (1 x 2): 

- szerokość w liniach rozgraniczających nie 

mniej niż 20 m, 

- w sytuacji niemożności utrzymania szeroko-

ści w liniach rozgraniczających 20 m, linie roz-

graniczające opierają się na liniach istniejącej za-

budowy, 

- szerokość jezdni 2 x nie mniej niż 3,25 m 

(łącznie nie mniej niż 6,50 m). 

 

§ 47. Dla terenów dróg publicznych, wydzielo-

nych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi  

i oznaczonych symbolami odpowiednio: 1KDZ ÷ 

2KDZ, stanowiących drogi klasy Z – zbiorcza, od-

powiednio: odcinek drogi wojewódzkiej DW Nr 420, 

oraz odcinek drogi powiatowej nr 1227 O (od 

skrzyżowania z obecnym przebiegiem drogi woje-

wódzkiej DW Nr 416 do skrzyżowania z projekto-

wanym obejściem drogowym miasta (północną 

obwodnicą), ustala się zgodnie z ustanowionymi, 

odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym za-

kresie: 

1) utrzymanie istniejących dróg jako ciągów 

jednojezdniowych, dwupasowych (1 x 2), z do-

puszczeniem remontu i przebudowy; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających drogi 

publicznej oznaczonej symbolem 2KDZ, nie mniej 

niż 20 m; 

3) nieprzekraczalne parametry projektowe dla 

drogi publicznej oznaczonej symbolem 1KDZ (od-

cinka drogi wojewódzkiej DW Nr 420): 

a) szerokość jezdni 7,0 m, 

b) chodniki dwustronne (w terenie zabudowa-

nym) 2 x 2,5 m, 

c) szerokość poboczy gruntowych 2 x 1,5 m, 

d) szerokość korony 11,0 m, 

e) szerokość w liniach rozgraniczających 25,0 m 

f) typ nawierzchni KR3, 

g) obciążenie 100Kn; 

4) w sytuacji niemożności utrzymania szeroko-

ści w liniach rozgraniczających, linie rozgranicza-

jące opierają się na liniach istniejącej zabudowy; 

5) szerokość jezdni, dla drogi oznaczonej sym-

bolem 2KDZ, 2 x nie mniej niż 3,25 m (łącznie nie 

mniej niż 6,50 m). 

 

§ 48. Dla terenów dróg publicznych, wydzie-

lonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 

i oznaczonych symbolami odpowiednio: 1KDL÷ 

10KDL, stanowiących drogi klasy L – lokalna, 

ustala się zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi 

przepisami obowiązującymi w tym zakresie: 

1) utrzymanie istniejących dróg jako ciągów 

jednojezdniowych, dwupasowych 1 x 2), z do-

puszczeniem remontu i przebudowy; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających nie 

mniej niż 12 m, z zastrzeżeniem ustępu 3; 

3) szerokość w liniach rozgraniczających poza 

terenami zabudowy istniejącej i przewidzianej do 

realizacji w ustaleniach niniejszego planu nie 

mniej niż 15 m; 

4) w sytuacji niemożności utrzymania wyma-

ganej szerokości w liniach rozgraniczających 12 m, 

linie rozgraniczające opierają się na liniach istnieją-

cej zabudowy; 

6) szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu, 

nie mniej niż 5 m. 

 

§ 49. Dla terenów dróg publicznych, wydzie-

lonych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 

i oznaczonych symbolami odpowiednio: 1KDD ÷ 

49KDD; 51KDD ÷ 71KDD, stanowiących drogi 

klasy D – dojazdowa, ustala się zgodnie z usta-

nowionymi, odrębnymi przepisami obowiązujący-

mi w tym zakresie: 

1) utrzymanie istniejących dróg oraz budowa 

nowych dróg jako ciągów jednojezdniowych, 

dwupasowych (1 x 2), z dopuszczeniem remontu  

i przebudowy; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających nie 

mniej niż 10 m; 

3) w sytuacji niemożności utrzymania wyma-

ganej szerokości w liniach rozgraniczających 10 m, 

linie rozgraniczające opierają się na liniach istnieją-

cej zabudowy lub na linii istniejącego ogrodzenia 

pełnego, w szczególności w strefie ochrony kon-

serwatorskiej „A”; 

4) szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu nie 

mniej niż 4,5 m; 

5) dopuszcza się stosowanie metod inżynierii 

ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa oraz 

uspokojenia ruchu (w tym progów spowalniają-

cych); 

6) dopuszcza się wyznaczenie pasów posto-

jowych, przykrawężnikowych. 

 

§ 50. Dla terenów dróg wewnętrznych, wy-

dzielonych na rysunku planu liniami rozgraniczają-

cymi i oznaczonych symbolami 1KDW ÷ 5KDW, 

ustala się zgodnie z ustanowionymi, odrębnymi 

przepisami obowiązującymi w tym zakresie: 
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1) szerokość w liniach rozgraniczających nie 

mniej niż 10 m, przy osiowym przebiegu drogi; 

2) w sytuacji niemożności utrzymania wyma-

ganej szerokości w liniach rozgraniczających  

10 m, (przy osiowym przebiegu drogi) linie roz-

graniczające opierają się na liniach istniejącej za-

budowy; 

3) szerokość jezdni z dwoma pasami ruchu nie 

mniej niż 4,5 m. 

 

§ 51. Dla terenów z podstawowym przezna-

czeniem dla wydzielonych czasowych miejsc po-

stojowych, garaży i obsługi 1KS ÷ 18KS, ustala 

się: 

1) realizację wyłącznie czasowych miejsc po-

stojowych dla samochodów osobowych na tere-

nach oznaczonych symbolami 4KS, 5KS, 8KS,  

z zastrzeżeniem, iż po założeniu kostki brukowej 

na terenie oznaczonym symbolem 4KS i wyposa-

żeniu go w elementy użytkowe (w tym, zgodnie  

z historyczną funkcją) stanowić będzie przestrzeń 

publiczną dostępną jedynie dla ruchu pieszego; 

2) realizację czasowych miejsc postojowych 

oraz garażu dwupoziomowego z boksami gara-

żowymi na terenie oznaczonym symbolem 2KS 

na zasadach: 

a) geometria dachu – dach dwuspadowy, sy-

metryczny, o kalenicy równolegle do zwróconej 

do drogi publicznej i spadku połaci dachu w prze-

dziale od 300 do 450; 

3) realizację zespołu garaży na terenie ozna-

czonym symbolem 6KS, z dopuszczeniem realiza-

cji zespołu jednakowych garaży blaszanych; 

4) utrzymanie – wiaty i zatoki dla obsługi ko-

munikacji autobusowej na terenie oznaczonym 

symbolem 3KS, z dopuszczeniem remontu, prze-

budowy, rozbudowy, w tym realizacji miejsca 

postojowego dla autobusów komunikacji autobu-

sowej; 

5) na pozostałych terenach, nie wymienionych 

w punktach 1÷4, oznaczonych symbolem KS, – 

realizacja czasowych miejsc postojowych, zespo-

łów garaży w poziomie terenu lub wielopoziomo-

wych na zasadach; 

a) parametry wskaźniki kształtowania zabu-

dowy: 

- wysokość dla garażu wielopoziomowego – 

nie więcej niż 2 kondygnacje nadziemne, 

- geometria dachu: dla garażu wielopoziomo-

wego – dach płaski, dla zespołów garaży –dach 

dwuspadowy, symetryczny, o spadkach połaci 

dachu w przedziale od 150 do 400, 

- grupowanie garaży w poziomie terenu w ze-

społy nie mniejsze niż 10 boksów 

6) dopuszcza się na terenach oznaczonych 

symbolami 1KS, 7KS i 13KS, realizację, w ra-

mach przeznaczenia uzupełniającego, obiektów 

usługowych w zakresie gastronomii i informacji 

turystycznej na zasadach: 

a) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy: 

- wysokość – nie więcej niż 1 kondygnacja 

nadziemna i nie wyższa niż 8 metrów, 

- geometria dachu: dwuspadowy, symetrycz-

ny, lub czterospadowy z kalenicą, o spadku poła-

ci dachu w przedziale od 300 do 450; 

7) dopuszcza się na terenie oznaczonym sym-

bolem 6KS, realizację obiektów i urządzeń obsługi 

komunikacji, w tym stacji diagnostycznych, na-

praw; 

8) zakazuje się realizacji garaży blaszanych, za 

wyjątkiem dopuszczenia, o którym mowa w punk-

cie 3. 

 

§ 52. Dla terenów z podstawowym przezna-

czeniem dla ciągów pieszo – jezdnych, wydzielo-

nych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi  

i oznaczonych symbolami 1KPK ÷ 22KPK, ustala 

się: 

1) szerokość pasu ruchu co najmniej 3,5 m; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających nie 

mniej niż 6,00 m, z dopuszczeniem miejscowego 

zmniejszenia szerokości do nie mniej niż 4,00 m 

 

§ 53. Dla terenów z podstawowym przezna-

czeniem dla ciągów pieszych, wydzielonych na 

rysunku planu liniami rozgraniczającymi i ozna-

czonych symbolami 1KP ÷ 15KP, ustala się: 

1) szerokość co najmniej 1,5 m dla ciągu pie-

szego; 

2) szerokość co najmniej 3,5 m, w sytuacji 

wydzielenia w ramach ciągu pieszego ścieżki 

rowerowej dwukierunkowej o szerokości co naj-

mniej 2,0 m; 

3) dopuszcza się miejscowe zmniejszenie sze-

rokości ciągu pieszego ( w tym z dopuszczoną 

ścieżką rowerową), w szczególności w przypadku 

prowadzenia po mostach lub kładkach. 

 

§ 54.1. Dla terenów, objętych planem, ustala 

się porządkowanie systemu parkowania, w tym 

obsługującego obiekty usługowe i produkcyjne 

(czasowych miejsc postojowych) wg poniższych 

zasad: 

 

-

Lp. 

-Rodzaj obiektu (usługi) -Jednostka odniesienia -Liczba czasowych miejsc postojowych 

minimum na jednostkę odniesienia 

-1 -Administracja -100 zatrudnionych -20 

-2 -Biblioteki -100 użytkowników jednocześnie -20 

-3 -Domy rencistów -100 mieszkańców 100 zatrud-

nionych 

- 4,  

-20 
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-4 -Hotele -100 łóżek -25 

-5 -Kina, teatry -100 miejsc -20 

-6 -Domy kultury, kluby -100 użytkowników jednocześnie -20 

-7 -Muzea, obiekty wystawowe -100 użytkowników jednocześnie -25* 

-8 -Obiekty sportowe -100 użytkowników jednocześnie -15** 

-9 -Pracownicze ogródki działkowe -100 działek -15 

-10 -Produkcja (przemysł, usługi) -100 zatrudnionych -15 

-11 -Szpitale, zakłady opiekuńczo-

lecznicze 

-10 łóżek 100 zatrudnionych -4,  

-20 

-12 -Obiektu handlu o pow. sprze-

daży do 2000 m2 

-100 m 2 pow. sprzedaży -4,0 

-13 -Obiektu handlu o pow. sprze-

daży powyżej 2000 m2 

-100 m 2 pow. sprzedaży -5,0 

* wraz ze stanowiskami dla autokarów 

** bez funkcji widowiskowych 

 

2. Dopuszcza się bilansowanie potrzeb parkin-

gowych w skali przekraczającej teren wskazany 

dla pojedynczego obiektu usługowego, jednak 

przy zachowaniu 1 ÷ 3 minutowego dojścia do 

obiektu, w szczególności usługowego, od miejsca 

postojowego. 

3. W sytuacji realizacji usługi nie podlegającej 

warunkom zasad, o których mowa w ust. 1 ko-

niecznym jest zapewnienie minimum jednego 

miejsca postojowego (w granicach działki budow-

lanej). 

 

§ 55. Dla obszaru objętego planem ustala się 

uzbrojenie terenów w przewody i urządzenia ka-

nalizacji sanitarnej i deszczowej, na zasadach: 

1) zaopatrzenie w wodę z ujęcia wód pod-

ziemnych, usytuowanego na terenie oznaczonym 

na rysunku planu symbolem 1ITW; 

2) zaopatrzenie w wodę dla celów gospodar-

czych, w tym hodowlanych Kombinatu Rolnego 

Kietrz z ujęć wód podziemnych, usytuowanych 

na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami 3ITW ÷ 4ITW; 

3) utrzymanie istniejących przewodów i urzą-

dzeń wodociągowych, dopuszczając ich remont, 

przebudowę oraz budowę nowych przewodów  

i urządzeń wodociągowych, w tym na terenach, 

na których ustalenia niniejszego planu wprowa-

dzają nową zabudowę. 

 

§ 56. Dla obszaru objętego planem ustala się 

uzbrojenie terenów w przewody i urządzenia elek-

troenergetyczne, na zasadach: 

1) przesyłanie ścieków bytowo - gospodar-

czych do istniejącej, mechaniczno-biologicznej 

oczyszczalni ścieków, usytuowanej na terenie 

oznaczonym na rysunku planu symbolem 1ITK; 

2) przysyłanie ścieków deszczowych i rozto-

powych (w szczególności z szczelnych po-

wierzchni terenów przemysłowych, składowych, 

baz transportowych, centrum miasta, dróg zali-

czanych do kategorii wojewódzkich i powiato-

wych, parkingów o powierzchni powyżej 0,1 ha) 

poprzez układ kanalizacji deszczowej do rzeki Troi 

i rzeki Morawki, podczyszczając je przed wpro-

wadzeniem do odbiornika, z zastrzeżeniem: zakaz 

odprowadzania ścieków deszczowych poprzez 

układ rowów melioracyjnych terenów rolnych 

zmeliorowanych; 

3) utrzymanie istniejących przewodów i urzą-

dzeń kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, do-

puszczając ich remont i przebudowę oraz rozbu-

dowę w systemie kanalizacji rozdzielczej; 

4) do czasu realizacji nowych odcinków prze-

wodów i urządzeń kanalizacji sanitarnej na tere-

nach zabudowy mieszkaniowo – usługowej  

o niskiej intensywności, które nie są uzbrojone  

w przewody i urządzenia w/w kanalizacji, do-

puszcza się gromadzenie ścieków w szczelnych 

zbiornikach i ich wywóz do oczyszczalni ścieków, 

z zastrzeżeniem dopuszczenia realizacji szczel-

nych zbiorników do gromadzenia ścieków (i ich 

wywóz do oczyszczalni ścieków) na terenie ozna-

czonym na rysunku planu symbolem 31U (przy 

ulicy Okopowej), w sytuacji realizacji na nim za-

budowy usługowej. 

5) dopuszcza się dla zabudowy rozproszonej 

(położonej na obrzeżu struktury osadniczej mia-

sta) realizację przydomowych oczyszczalni ście-

ków na zasadach: 

a) dystans poziomu ułożenia drenażu rozsącza-

jącego od poziomu występowania wód grunto-

wych winien wynosić co najmniej 1.5 m; 

b) nakaz spełnienia warunków oczyszczania 

ścieków do parametrów jakościowych, ustalo-

nych w przepisach odrębnych (dotyczących jako-

ści odprowadzanych ścieków do gruntu); 

6) zakaz wprowadzania ścieków sanitarnych  

i opadowych bezpośrednio do gruntu. 

 

§ 57. Dla obszaru objętego planem ustala się 

uzbrojenie terenów w przewody i urządzenia elek-

troenergetyczne, na zasadach 

1) zasilanie obszaru z GPZ Kietrz, usytuowa-

nego na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 1ITE; 
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2) utrzymanie ze strefami technicznymi istnie-

jących przewodów napowietrznych linii elektro-

energetycznych oraz kablowych odpowiednio: 

a) jednotorowych napowietrznych linii wyso-

kiego napięcia - 110 kV relacji GPZ Głubczyce – 

GPZ Kietrz oraz GPZ Kietrz – GPZ Studzienna, 

b) napowietrznych i kablowych średniego na-

pięcia 15 kV wraz ze stacjami transformatoro-

wymi 15/0,4 kV (murowanymi oraz słupowymi), 

c) kablowych niskiego napięcia (zasilających) 

0,4 kV, oświetlenia ulicznego, z dopuszczeniem 

remontu, przebudowy i rozbudowy oraz przełoże-

nia, w tym na warunkach uzgodnionych z właści-

cielem sieci; 

3) budowę nowych urządzeń infrastruktury 

technicznej (w tym stacji transformatorowych 

wraz z drogami dojazdowymi), w tym budowę 

napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV 

relacji Kietrz – Polska Cerekiew, z zastrzeżeniem: 

budowę linii średniego napięcia 15 kV wyłącznie 

kablowych na terenach zabudowanych, z do-

puszczeniem, o którym mowa w punkcie 5 niniej-

szego paragrafu; 

4) dopuszcza się, w sytuacji realizacji przyłą-

czeń elektrowni wiatrowych, realizowanych na 

terenach oznaczonych symbolami EW/R, do kra-

jowego systemu elektroenergetycznego, przebu-

dowę istniejących i budowę nowych linii elektro-

energetycznych, w szczególności: 

a) przebudowę napowietrznej linii wysokiego 

napięcia 110 kV relacji GPZ Głubczyce – GPZ 

Kietrz, polegającą na modernizacji linii jednotoro-

wej po istniejącej trasie wraz z zabudową świa-

tłowodu, 

b) budowę kablowych linii średniego napięcia 

15 KV; 

5) dopuszcza się budowę elektroenergetycznych 

linii napowietrznych 15 kV na terenach zabudowa-

nych, w sytuacjach uzasadnionych względami 

technicznymi lub ekonomicznymi, z zastrzeżeniem, 

że powyższe dopuszczenie nie dotyczy obszaru 

objętego strefą ochrony konserwatorskiej „A”; 

6) dopuszcza się przebudowę istniejących na-

powietrznych linii wysokiego napięcia jednotoro-

wych 110 kV na linie napowietrzne dwutorowe. 

 

§ 58. Dla obszaru objętego planem ustala się 

zaopatrzenie w gaz i uzbrojenie terenów w sieć 

gazową oraz urządzenia w sieci gazowej, zgodnie 

z ustanowionymi, odrębnymi przepisami obowią-

zującymi w tym zakresie, na zasadach: 

1) zaopatrzenie w gaz odbiorców ze stacji ga-

zowej redukcyjno-pomiarowej SRP I0 Kietrz, usy-

tuowanej na terenie oznaczonym na rysunku pla-

nu symbolem 1ITG, z dopuszczeniem remontu, 

przebudowy i rozbudowy; 

2) utrzymanie, z ograniczeniami w użytkowa-

niu terenów przyległych (o których mowa  

w § 41) przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia 

DN 250 PN 4,0 MPa relacji Obrowiec – Racibórz 

oraz gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 PN 

4,0 MPa – odgałęzienia do stacji gazowej reduk-

cyjno-pomiarowej SRP I0 Kietrz, z dopuszczeniem 

remontu, przebudowy; 

3) utrzymanie istniejącej gazowej sieci dystry-

bucyjnej średniego i niskiego ciśnienia (z ograni-

czeniami w użytkowaniu terenów przyległych)  

o przebiegach do i od stacji gazowej redukcyjno – 

pomiarowej SRP IIº, z dopuszczeniem remontu, 

przebudowy i rozbudowy, (w tym budowy no-

wych odcinków sieci). 

 

§ 59.1. Dla terenów oznaczonych symbolami 

MWU, MNUu, MNUp, U, US, P, RU, RM, ZP, 

dopuszcza się zaopatrzenie w energię cieplną  

w oparciu o co najmniej jedno z zasilań: 

1) energię elektroenergetyczną; 

2) niekonwencjonalnymi źródłami energii od-

nawialnej, w szczególności energią słoneczną 

poprzez baterie słoneczne; 

3) olejem opałowym; 

4) gazem ciekłym; 

5) węglem o zawartości siarki palnej w paliwie 

do 0,3%, 

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Utrzymuje się zaopatrzenie w energię ciepl-

ną z ciepłowni Kombinatu Rolnego istniejącego 

budownictwa mieszkaniowego, z dopuszczeniem 

remontu, przebudowy istniejących przewodów  

i urządzeń ciepłowniczych, budowy nowych 

przewodów i urządzeń ciepłowniczych dla potrzeb 

projektowanego i istniejącego budownictwa 

mieszkaniowego i użyteczności publicznej. 

 

§ 60.1. Dla obszaru objętego planem ustala 

się wyposażenie w przewody i urządzenia tele-

techniczne, na zasadach: 

1) utrzymanie istniejącego systemu telekomu-

nikacyjnego telefonii stacjonarnej z dopuszcze-

niem remontu, przebudowy i rozbudowy istnieją-

cych przewodów i urządzeń w sieci teletechnicz-

nej, z zastrzeżeniem budowy nowych przewodów 

wyłącznie w postaci kabli teletechnicznych; 

2) utrzymanie lokalizacji istniejących stacji ba-

zowych telefonii komórkowej (na dzień podjęcia 

niniejszej uchwały). 

2. Dopuszcza się budowę przewodów i urzą-

dzeń teletechnicznych nowych operatorów. 

3. Dopuszcza się lokalizację nowych stacji ba-

zowych telefonii komórkowej, anten linii radio-

wych, urządzeń radiokomunikacyjnych, w ramach 

terenów zabudowy (obiektów) ukształtowanej  

i projektowanej, wyłącznie na terenach oznaczo-

nych na rysunku planu symbolami P i U (położo-

nych poza strefą ochrony konserwatorskiej „A”). 

4. Zakaz lokalizacji nowych stacji bazowych 

telefonii komórkowej na terenach sportu i rekre-

acji, na terenach zieleni urządzonej (ukształtowa-
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nych i projektowanych) oraz na terenach zabu-

dowy zagrodowej. 

 

§ 61. Dla obszaru objętego planem ustala się 

gospodarkę odpadami, zgodnie z ustanowionymi, 

odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym 

zakresie, na zasadach: 

1) gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami 

oraz ustanowionymi, odrębnymi przepisami; 

2) gospodarka odpadami niebezpiecznymi  

(w tym gospodarka olejem z przekładni urządzeń 

wiatrowych) winna być prowadzona zgodnie  

z ustanowionymi, odrębnymi przepisami w przed-

miotowym zakresie; 

3) gospodarka odpadami na terenach, na któ-

rych usytuowane są obiekty budowlane winna 

być prowadzona z uwzględnieniem segregacji 

odpadów; 

4) w sytuacji lokalizacji miejsca do gromadze-

nia odpadów komunalnych bezpośrednio przy 

drodze publicznej lub wewnętrznej, miejsce do 

gromadzenia odpadów komunalnych winny być 

osłonięte murem o wysokości co najmniej 1,5 m 

od strony drogi publicznej lub wewnętrznej. 

 

Rozdział 11 

Przepisy dotyczące sposobu i terminu tymcza-

sowego zagospodarowania, urządzania i użytko-

wania terenów 

§ 62. Do czasu zagospodarowania terenów 

zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i uzu-

pełniającym, ustanowionych w przepisach niniej-

szej uchwały, tereny objęte niniejszym planem 

pozostaną w dotychczasowym zagospodarowa-

niu i użytkowaniu. 

 

Rozdział 12 

Przepisy dotyczące stawek procentowych na pod-

stawie których ustala się opłatę, o której mowa  

w art. 36 ust. 4 

§ 63.1. Ustala się stawki procentowe (okre-

ślone w stosunku procentowym do wzrostu war-

tości nieruchomości), służące naliczaniu jednora-

zowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nierucho-

mości (przy uwzględnieniu przeznaczenia pod-

stawowego terenów objętych planem), opisane  

w poniższej tabeli: 

 

-Przeznaczenie  

podstawowe terenu: 

-Przeznaczenie podstawowe terenu: -Stawka  

procentowa: 

-MNUu -zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności (ukształtowana). -30 % 

-MNUp -zabudowa mieszkaniowo-usługowa o niskiej intensywności (projektowana) -30 % 

-MWU -zabudowa mieszkaniowo-usługowa wielorodzinna (ukształtowana i projek-

towana) 

-20 % 

-U -zabudowa usługowa (ukształtowana i projektowana) -30 % 

-US -usługi sportu i rekreacji (ukształtowane i projektowane) -20 % 

-IS -urządzenia i obiekty specjalne -20 % 

-RU -obsługa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych -30 % 

-RM -zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym, hodowlanym i ogrodniczym -15 % 

-P -obiekty produkcyjne, składów i magazynów (ukształtowane i projektowane) -30 % 

-ZP -zieleń urządzona -20 % 

-KDD -drogi publiczne klasy lokalna -20 % 

-KDW -drogi wewnętrzne -20 % 

-KS -wydzielone czasowe miejsca postojowe -20 % 

-KPK -wydzielone ciągi pieszo-jezdne -20 % 

-KP -wydzielone ciągi piesze -20 % 

-1ITE -teren urządzeń infrastruktury technicznej - elektroenergetyka, GPZ Kietrz 

(stacja 110/15kV) 

-20 % 

 

2. Dla terenów oznaczonych symbolami: R, ZL, 

ZN, ZD, ZC, WS, KDG, KDZ(G), KDL(G), KDZ, 

KDL, 2ITE ÷ 12ITE, ITG, ITW, ITK, EW/R nie usta-

la się stawek procentowych (określonych w sto-

sunku procentowym do wzrostu wartości nieru-

chomości), służących naliczaniu jednorazowej 

opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

(przy uwzględnieniu przeznaczenia podstawowego 

każdego z terenów) – nie następuje wzrost ich 

wartości w związku uchwaleniem planu. 

 

Rozdział 13 

Przepisy końcowe 

§ 64. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa Opolskiego i publi-

kacji na stronach internetowych Biuletynu Infor-

macji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu. 

 



Dziennik Urzędowy 

Województwa Opolskiego Nr 80 – 4891 – Poz. 968 

 

§ 65. Uchwałę powierza się do wykonania 

Burmistrzowi Kietrza 

 

§ 66. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Opolskiego. 

 

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej w Kietrzu 

Franciszek Sobczuk 

 

Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr XLVII/268/2010 

Rady Miejskiej w Kietrzu 

z dnia 27 maja 2010 r. 
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Załącznik nr 3 

do Uchwały Nr XLVII/268/2010 

Rady Miejskiej w Kietrzu 

z dnia 27 maja 2010 r. 

 

Rozstrzygniecie Rady Miejskiej w Kietrzu o spo-

sobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 

do zadań własnych gminy oraz zasad ich finanso-

wania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-

nych. 

W/w rozstrzygnięcia Rady Miejskiej w Kietrzu 

dotyczą następujących, zapisanych w planie in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy: Rozstrzy-

gnięcia dotyczą: 

1. Zadań z zakresu infrastruktury technicznej, 

w szczególności: 

1) utrzymania, z dopuszczeniem remontu, 

przebudowy istniejących przewodów i urządzeń 

wodociągowych, budowy nowych przewodów  

i urządzeń wodociągowych; 

2) utrzymania istniejącego zagospodarowania  

i użytkowania z dopuszczeniem remontu, przebu-

dowy, rozbudowy, budowy nowych obiektów na 

terenach: ujęć wody (1ITW) oraz zbiornika wraz  

z obiektami towarzyszącymi (2ITW), w tym mo-

dernizacji SUW w Kietrzu w zakresie usuwania 

związków żelaza i manganu, 

3) utrzymania, z dopuszczeniem remontu, 

przebudowy, rozbudowy istniejących przewodów 

i urządzeń kanalizacji (sanitarnej, deszczowej),  

w tym realizacji nowych odcinków sieci kanaliza-

cji (sanitarnej, deszczowej); 

4) modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ście-

ków w Kietrzu; 

2. Zadań z zakresu infrastruktury drogowej,  

w szczególności: utrzymania, remontu, przebu-

dowy, rozbudowy, budowy elementów układu – 

dróg publicznych klasy dojazdowa (gminnych)  

i lokalnych (gminnych), w tym przebudowy dróg 

w ulicach: Cegielniana, Kościuszki, Kombatan-

tów, Różana, Langenowska, Młyńska i Nadbrzeż-

na. 

Sposób finansowania w/w zadań nastąpi  

w oparciu o obowiązujące przepisy i procedury 

prawne ze środków własnych gminy, z ewentual-

nym wsparciem pozyskanym ze środków ze-

wnętrznych, w tym ze środków z funduszy po-

mocowych Unii Europejskiej. 

1 
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