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8. W § 11 w ust.2 wyrazy �zarz¹du" zastêpuje siê wyrazem
�Wójta" po wyrazie �organizacyjnych" dopisuje siê wyrazy  �i jed-
nostek pomocniczych gminy".

9. W § 12 po lit. c dodaje siê lit. d w brzmieniu:
d) �celowo�ci".
10. Uregulowania § 17 oznacza siê jako ust.1, dopisuje

siê ust.2 w brzmieniu:
"ust.2 Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ

na rêce Przewodnicz¹cego Rady Gminy uwagi dotycz¹ce prze-
biegu kontroli i jej wyników".

11. W § 20 wyraz �Zarz¹du" zastêpuje siê wyrazem �Wójta".
12. Skre�la siê §24.
13. § 26 otrzymuje brzmienie:
"§ 26,1. Niniejszy Regulamin zosta³ ustalony na podsta-

wie § 45 Regulaminu Rady Gminy,  jako za³¹cznik nr 1 do ww.
Regulaminu i wchodzi w ¿ycie z dniem wej�cia w ¿ycie Statutu
Gminy

2. Zmian w regulaminie Komisji Rewizyjnej dokonuje siê
w trybie okre�lonym dla jego ustalenia.

§5. Skre�la siê za³¹cznik nr 2 do Regulaminu Rady Gminy
- Regulamin pracy Zarz¹du Gminy.

§6.  Zobowi¹zuje siê Komisjê Statutow¹ , powo³an¹ przez
Radê Gminy, w celu przygotowania zmian w Statucie Gminy
�wierczów do opracowania tekstu jednolitego Statutu.

§ 7.  Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Opolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

Roman ¯o³nowski

Na  podstawie   art.  18  ust.  2  pkt  5  ustawy  z  dnia  8  marca
1990  r.    o  samorz¹dzie  gminnym    ( Dz. U.  z  1996 r.  Nr  13  poz.
74 ,  Nr  58  poz.  261,   Nr  106, poz.  496,  Nr  132  poz. 622 ;
1997r.  Nr  9,  poz.  43,   Nr  106  poz.  679,  Nr  107   poz.  686,  Nr
113,  poz.  734,   Nr  123  poz.  775;  1998 r.  Nr  155  poz.  1014,
Nr 162  poz. 1126;  2000  r.  Nr 26,  poz.  306,  Nr  48  poz.  552,  Nr
88  poz.  985,  Nr  62,  poz.  718,  Nr  95   poz.1041,  Nr  91  poz.
1009;  2001 r.  Nr  45  poz.  497 )  oraz     art.  26  ustawy  z  dnia
7  lipca  1994r  o  zagospodarowaniu  przestrzennym  (  Dz. U.  z
1999 r.  Nr  15  poz.  139,   Nr  41  poz.  412,Nr  111 poz.  1279;
2000 r.   Nr  12   poz.  136,  Nr  109   poz.  1157,  Nr  120  poz.  1268;
2001r.   Nr  14   poz.  124 )  -  Rada  Gminy  Tarnów  Opolski
uchwala,  co  nastêpuje:

Rozdzia³  1

Ustalenia  podstawowe

§ 1. Uchwala  siê   miejscowy   plan  zagospodarowania
przestrzennego  terenu  wsi  Przywory  w  granicach  administra-
cyjnych.

§ 2. 1. Przepisy   niniejszej  uchwa³y  wraz  z  ustaleniami
okre�lonymi  na  rysunku  planu    stanowi¹  ustalenia   miejsco-
wego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu.

2. Rysunek  planu  stanowi¹cy  za³¹cznik   do  niniejszej
uchwa³y  sk³ada  siê  z  dwóch  czê�ci;

1) - obejmuj¹cej  tereny  istniej¹cego  zainwestowania
miejscowo�ci,  tereny  przeznaczone  pod  rozwój  zainwestowa-
nia  oraz  tereny  u¿ytków  rolnych  po³o¿onych  w  bezpo�rednim
otoczeniu -  wykonanej  na  mapie  w skali  1 :  2000,

2) -   obejmuj¹cej  grunty  wsi,  peryferyjnie  oddalone  od
obszaru  zurbanizowanego,  stanowi¹ce  u¿ytki  rolne - wykona-
nej  na  mapie  w  skali 1 : 10 000.

774

Uchwa³a  Nr  VI / 32 / 03

         Rady   Gminy   Tarnów  Opolski

   z  dnia  27  marca  2003 r.

w  sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  wsi  Przywory.

§ 3.1. Rysunek  miejscowego  planu  zagospodarowa-
nia  przestrzennego  przy  pomocy  graficznych   oznaczeñ   okre-
�la :

1/przeznaczenie  i  warunki  przestrzennego   zagospoda-
rowania  terenów.

2/ zasady   podzia³u  nieruchomo�ci.
2. Rozró¿nia  siê  nastêpuj¹ce  rodzaje  ustaleñ  regulacyj-

nych   i  funkcjonalnych  planu ;
1) Obowi¹zuj¹ce ,   okre�lone  na  rysunku  jako:
a) granice  obszarów  objêtych  planem,
b) linie  rozgraniczenia  terenów  o  ró¿nym  przeznaczeniu

lub  o  ró¿nych  zasadach  zagospodarowania,
c) symbole  przeznaczenia  terenów,
d) nieprzekraczalne  linie  zabudowy,
e) granice  obszarów  objêtych  ochron¹   prawn¹  lub

sanitarn¹, terenów  podlegaj¹cych  ochronie  na  podstawie
przepisów  szczególnych.

2) Pozosta³e  oznaczenia  maj¹  charakter  informacyjny,
dozwolone  jest   ich   u�ci�lenie  na  etapie  decyzji  o  warun-
kach  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu.

§ 4  .Ilekroæ  w  przepisach  niniejszej  uchwa³y  mówi  siê  o:
1) Terenie - nale¿y  przez  to  rozumieæ  wyznaczony  liniami

rozgraniczaj¹cymi   obszar  o  okre�lonej funkcji  oznaczonej
odpowiednim  symbolem  u¿ytkowania.

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

3) Zagospodarowaniu  tymczasowym -  nale¿y  przez  to
rozumieæ  dopuszczalny planem  sposób  u¿ytkowania  lub  za-
gospodarowania  terenów  do  czasu  realizacji  przeznaczenia
podstawowego.

4) Us³ugach  publicznych, obejmuj¹cych  obiekty  i  urz¹-
dzenia  realizowane  z  bud¿etu  pañstwa  lub  gminy  a  w



Dziennik Urzêdowy

Województwa Opolskiego Nr 33
- 1808 -      Poz. 774

szczególno�ci :  o�wiaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki  spo-
³ecznej, sportu  i  rekreacji  a  tak¿e  innych zadañ   realizowanych
w  ramach  zadañ  w³asnych  gminy  ,  zadañ  zleconych  oraz
wprowadzanych  do  realizacji  w  drodze  negocjacji  przez
administracjê  rz¹dow¹.

5) Us³ugach  komercyjnych - nale¿y  przez  to  rozumieæ
obiekty :   us³ugowo-handlowe,  gastronomiczne,  rzemios³a,
instytucji   finansowych,  jednostek  gospodarczych  o  charakte-
rze  us³ugowym ,  ³¹czno�ci  oraz  innych  o  charakterze  us³ugo-
wym,  nie  zak³ócaj¹cych  funkcji  mieszkaniowej  oraz  nie  wy-
wo³uj¹cych  konfliktów  s¹siedzkich.

6) Mieszkalnictwo  funkcyjne- nale¿y  przez  to  rozumieæ
mieszkania  s³u¿bowe  lub  mieszkania  w³a�cicieli, w³adaj¹-
cych albo  zarz¹dców  obiektu  o  przeznaczeniu  podstawowym.

7) Urz¹dzeniach  towarzysz¹cych  -  nale¿y  przez  to
rozumieæ  obiekty  technicznego  wyposa¿enia ( naziemne  i
podziemne ) s³u¿¹ce  funkcji  dominuj¹cej.

8) Drogach g³ównych,  lokalnych  gminnych,  dojazdo-

wych  oraz  ci¹gach  pieszo-jezdnych nale¿y  przez  to  rozu-
mieæ  drogi  publiczne  realizowane  na  zasadach  okre�lonych
w  przepisach  o  drogach  publicznych.

9) Doje�dzie ( do  dzia³ki ) -  nale¿y  przez  to  rozumieæ
czê�æ  terenu  dzia³ki  s³u¿¹c¹  potrzebom  komunikacji  to  zna-
czy; przeprowadzeniu  dostêpu  do  drogi  publicznej  oraz  przy-
³¹czy  infrastruktury  technicznej  do  dzia³ki  po³o¿onej  w  drugiej
linii  zabudowy.

10) Linii  zabudowy - nale¿y  przez  to  rozumieæ  najmniej-
sz¹  dopuszczaln¹  odleg³o�æ  zabudowy  do  drogi. Okre�la
nieprzekraczaln¹  odleg³o�æ  �ciany  frontowej budynku  projek-
towanego  na  dzia³ce,  nie  dotyczy  infrastruktury  technicznej  i
ma³ej  architektury.

11) Strefie   ochrony  konserwatorskiej  i  ochrony  kra-

jobrazu  kulturowego - nale¿y  przez  to  rozumieæ  obszar,  na
którym  elementy  dawnego  uk³adu  przestrzennego  zachowa³y
siê  w  stanie  nienaruszonym  lub  jedynie  nieznacznie  znie-
kszta³conym.  Jest  to  obszar  uznany za  szczególnie  wa¿ny jako
materialne  �wiadectwo  historyczne.  W  strefie  tej  zak³ada  siê
pierwszeñstwo  wymagañ  konserwatorskich  nad  wszelk¹
prowadzon¹  wspó³cze�nie  dzia³alno�ci¹   inwestycyjn¹.

Granice  stref  oraz  lokalizacjê  obiektów   objêtych   ochro-
n¹  prawn¹  okre�la  rysunek  planu.

Rozdzia³ 2

Ustalenie  przeznaczenia  i  zasad   zagospodarowania

terenów

§ 5.Na  obszarze   objêtym    planem  ustala  siê   nastêpu-
j¹ce  oznaczenia   okre�laj¹ce  przeznaczenie  terenów.

Mieszkalnictwo

1)    MN -  tereny  zabudowy  mieszkaniowej   jednorodzinnej,
1     MN -  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzin-

nej po³o¿one  na  obszarze   zagro¿onym   przez  powód�,
2)    MR -  tereny    zabudowy   zagrodowej,
1     MR -  tereny  zabudowy   zagrodowej  po³o¿one  na

obszarze  zagro¿onym   przez  powód�,
3)   MW -  tereny  zabudowy  wielorodzinnej,
4)    M/U  -  tereny  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzin-

nej albo  zagrodowej  z  us³ugami  lub   rzemios³em,
5)   M/Ui  -  teren  plebanii.

Funkcja  produkcyjna  i  sk³adowa

1)   P/U -  tereny  aktywno�ci  gospodarczej, przemys³u,
przetwórstwa   i  us³ug ,

2)    P -  tereny  segregacji ¿wiru,  przetwórstwa  i  us³ug.
3)    S/UCh -  tereny  sk³adowania  i  us³ug  komercyjnych.

Funkcja  us³ugowa

UP tereny  us³ug  publicznych
1) UPo -  tereny  us³ug  o�wiaty,
2) UPk -  tereny  obiektów  kultury,
3) UPz -  tereny  us³ug  zdrowia  i  opieki

spo³ecznej,
4) UPr -  tereny  obiektów  kultu  religijnego,
5) UPs -  tereny  us³ug  sportu,
6) UP³ -  tereny  us³ug  ³¹czno�ci,
7) UPi -  teren  stra¿y  po¿arnej,

UC tereny  us³ug  komercyjnych ( innych ),

8) UCh -  tereny  us³ug  handlu,
9) UCg -  tereny  us³ug  gastronomii
10) UCr -  tereny  rzemios³a  us³ugowego,

Zieleñ

1) ZP -  tereny  parków, skwerów  i  zieleñców,
2) ZCc -  tereny   cmentarzy  czynnych,

Rolnictwo  i  le�nictwo

1) RP              -  tereny  pól  i  ³¹k  bez  prawa  zabudowy,
2) RO -  tereny  upraw  ogrodniczych  i  sadów
3) RPO -  tereny  produkcji  ogrodniczej   z

mo¿liwo�ci¹  zabudowy,
4) RPZ -  tereny  hodowli  zwierzêcej,
5) ZL -  tereny  lasów  i  zalesieñ,
6) ZLp -  tereny  planowanych  dolesieñ
7) W -  teren   wód  powierzchniowych.

Infrastruktura  techniczna

1) WZ - 1, WZ -  tereny  urz¹dzeñ  zaopatrzenia  w
wodê,

2) NOp -  tereny  przepompowni  �cieków
sanitarnych,

3) EE -  tereny  urz¹dzeñ  elektroenerge-
tycznych,

Komunikacja  i  transport

1)        KK -  tereny  urz¹dzeñ  linii  kolejowych  zwi¹-
zanych  z  ruchem  poci¹gów

2)        KK/S -  tereny  bocznic  kolejowych,  nastawni  i
sk³adów  przemys³owych,

3)        KZ -  tereny  drogi  g³ównej  ( ci¹g  drogi  woje-
wódzkiej   nr  423 ),

4)        GP -  tereny  obej�cia  drogowego  wsi  Przy-
wory  w  ci¹gu  drogi  nr  423

5)        KP -  teren  drogi  powiatowej  nr  27-712,
6)        KL -  tereny dróg  zbiorczych - dróg  i  ulic  lokal-

nych  (  gminnych ),
7)        KD   -  tereny ulic  dojazdowych.

§ 6.  Mieszkalnictwo.

1. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów ozna-
czonych  symbolami  MN oraz 1MN  s¹ nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
Przeznaczenie   podstawowe:   istniej¹ce  oraz   projekto-

wane  tereny  zabudowy  jednorodzinnej wraz  z    budynkami
gara¿owymi  i  gospodarczymi   z  wy³¹czeniem  budynków  wie-
lorodzinnych  powy¿ej  dwóch mieszkañ.

Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce  na  terenach  MN:  a) nie-
zbêdna  infrastruktura  techniczna, b)  zieleñ  przydomowa ,  w
tym  ogrody.
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Dozwolone  jest  przeznaczenie  czê�ci  terenu   dzia³ki
pod  lokalizowanie   us³ug  nie  zak³ócaj¹cych  funkcji  mieszka-
niowej  obszaru ( o  wielko�ci  do  20%  powierzchni  u¿ytkowej
budynku  mieszkalnego ).

Na  terenie  zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej
po³o¿onym  na obszarze   zagro¿onym  przez  powód� ( 1MN )
dozwolona  jest  modernizacja  i  przebudowa  istniej¹cych  bu-
dynków   mieszkalnych oraz  uzupe³nienie  niezbêdnych    urz¹-
dzeñ  infrastruktury  technicznej . Ze  wzglêdu  na  po³o¿enie  na
obszarze  zagro¿enia  powodziowego  ustala  siê  zakaz  wyzna-
czania  nowych  dzia³ek  budowlanych   na  cele  budowy   nowych
budynków  mieszkalnych.

Na  terenach  MN  i  1MN zabrania  siê  lokalizowania
obiektów  i  urz¹dzeñ  us³ugowych  zaliczonych  do  kategorii
przedsiêwziêæ  mog¹cych  znacz¹co  oddzia³ywaæ  na  �rodowi-
sko,  które  zawsze  wymagaj¹  sporz¹dzenia  raportu  oddzia³y-
wania  na �rodowisko oraz  co do  których obowi¹zek  sporz¹-
dzenia  raportu mo¿e  byæ  wymagany.

Dozwolone  jest  stosowanie  innych  podzia³ów  terenów
na  dzia³ki  ni¿  okre�la  rysunek  planu.  Podzia³  ten  powinien
zapewniaæ  powierzchnie  dzia³ek  pozwalaj¹ce  na  prawid³owe
ich  zagospodarowanie  ( w³a�ciwe  dla  zabudowy  wolno stoj¹-
cej  lub  bli�niaczej ) oraz  dostêp  do  drogi  publicznej.  Minimal-
na szeroko�æ dojazdu  nie powinna byæ mniejsza ni¿ 6 metrów ,
umo¿liwiaj¹c doprowadzenie niezbêdnych  urz¹dzeñ  infrastruk-
tury  technicznej.

Przy  zagospodarowaniu  terenów,  przez  które  przebiega-
j¹  urz¹dzenia  liniowe    a  w  szczególno�ci  linie  elektroenerge-
tyczne 110  i 15 kV  i  kable  telekomunikacyjne , bezwzglêdnie
uwzglêdniæ  nale¿y  dopuszczalne  linie  zabudowy  okre�lone
planem.

Dla  terenów  po³o¿onych  na  obszarach  strefy   ochrony
konserwatorskiej  i ochrony  krajobrazu  kulturowego,  obowi¹-
zuj¹  ustalenia  okre�lone  w  § 14.

2) Zasady  zabudowy  dzia³ek:
a)   budynki  mieszkalne  wolno stoj¹ce  dozwolone  bli�-

niacze,
b) odleg³o�æ  linii  zabudowy  od  terenów  dróg i  ulic

okre�la    rysunek   planu,
c) odleg³o�ci  zabudowy  od  linii  elektroenergetycznych  i

telekomunikacyjnych   okre�la  rysunek    planu,
d) dopuszczalna  wysoko�æ  zabudowy  wynosi  do  dwóch

kondygnacji  naziemnych,
e) architektura  budynków  dostosowana  wygl¹dem  i

skal¹  do  otoczenia,  wskazane  nawi¹zanie  do  formy   regio-
nalnej, uk³ad  kalenicy  budynku    dostosowaæ  do  zabudowy  na
dzia³kach  s¹siednich,

f) dachy  o  symetrycznym  uk³adzie  po³aci  (  dozwolone
wielospadowe ) ,

g) mo¿liwo�æ   wykorzystania   poddasza  na  cele  miesz-
kaniowe,

h) ustala  siê  zasadê  lokalizowania  budynków  gospo-
darczych  na  zapleczu  dzia³ki  z  mo¿liwo�ci¹  usytuowania
bezpo�rednio  przy  granicy  dzia³ki  s¹siada  lub  dobudowanych
do  budynków  gospodarczych  na  dzia³kach  s¹siednich,

i) tereny  zabudowane  oraz  utwardzone  nawierzchnie,
dojazdy  i  doj�cia  nie  powinny  ³¹cznie  przekraczaæ  50 %
powierzchni  dzia³ki,  pozosta³¹  czê�æ  u¿ytkowaæ  jako  biolo-
gicznie  czynn¹  tzn. trawniki,  zieleñ  ozdobna,  ogrody,

j) ogrodzenie  dzia³ek  nie  powinno  przekraczaæ  pasa
drogowego  okre�lonego  w  niniejszym  planie,

k) tereny dzia³ek   po³o¿onych  poni¿ej  poziomu  dróg
wymagaj¹   przystosowania do  celów  budowlanych   poprzez
podniesienie  / nasypanie / terenu . Minimalny  poziom  pod³ogi
parteru   ustala  siê  co  najmniej  0,50m  nad  poziomem    jezdni
drogi dojazdowej,

l) przy  zagospodarowaniu  terenów  po³o¿onych  w  zasiê-
gu  strefy  sanitarnej  od  cmentarza    bezwzglêdnie  uwzglêdniæ
nale¿y  dopuszczalne  linie  zabudowy  okre�lone  planem.

2.   Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania   terenów
oznaczonych  symbolem  MR oraz   1MR s¹  nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
Przeznaczenie  podstawowe: tereny  zabudowane  budyn-

kami  mieszkalnymi,  gospodarczymi  i  inwentarskimi   w  ro-
dzinnych  gospodarstwach  rolnych, hodowlanych  lub ogrodni-
czych.  Na  terenach  MR  dozwolona   modernizacja  i  rozbudo-
wa  istniej¹cych   oraz  budowê  nowych  budynków   w  sposób
zgodny  z  obowi¹zuj¹cymi  przepisami  szczególnymi.  Dopusz-
czalna  wielko�æ  obiektów  produkcji  zwierzêcej  zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi  przepisami  prawa  ochrony  �rodowiska.

Na  terenie  zabudowy  zagrodowej po³o¿onym  na obsza-
rze   zagro¿onym  przez  powód� ( 1MR ) dozwolona   jest  moder-
nizacja  i  przebudowa  istniej¹cych  budynków  oraz  uzupe³nie-
nie  niezbêdnych  urz¹dzeñ   infrastruktury  technicznej . Ze  wzglê-
du  na  po³o¿enie  na  obszarze  zagro¿enia  powodziowego
ustala  siê   zakaz wyznaczania  nowych  dzia³ek  budowlanych.

Dozwolone  jest  przeznaczenie  czê�ci  terenu  dzia³ki  pod
lokalizowanie  us³ug  nie  zak³ócaj¹cych  funkcji    mieszkaniowej
obszaru. Zabrania  siê  lokalizowania  w  granicach  dzia³ek
obiektów  i  urz¹dzeñ  us³ugowych zaliczonych  do  kategorii
przedsiêwziêæ  mog¹cych  znacz¹co  oddzia³ywaæ  na  �rodowi-
sko,  które  zawsze   wymagaj¹  sporz¹dzenia  raportu  oddzia³y-
wania  na �rodowisko  oraz  co  do  których obowi¹zek  sporz¹-
dzenia  raportu mo¿e  byæ  wymagany  a  tak¿e  wymagaj¹cych
miejsc  parkingowych  poza  terenem  dzia³ki  lub  wielokrotnej
obs³ugi  transportowej  w  ci¹gu  doby  a  tak¿e  ciê¿kiego  trans-
portu  dostawczego. Mo¿liwo�æ  podzia³u  terenu  na dzia³ki.
Podzia³  ten  powinien zapewniaæ  powierzchnie  dzia³ek  pozwa-
laj¹ce  na   prawid³owe  ich  zagospodarowanie  oraz  dostêp  do
drogi  publicznej  oraz  uwzglêdniaæ  odleg³o�ci  budynków  od
granicy  dzia³ek  okre�lone  w  warunkach  technicznych.

Dla  terenów  po³o¿onych  na  obszarach  strefy   ochrony
konserwatorskiej   i  ochrony  krajobrazu   kulturowego  obowi¹-
zuj¹  ustalenia  okre�lone  w  § 14.

2) Zasady  przekszta³cenia  zabudowy:
a) odleg³o�æ  linii  zabudowy  od  terenów  dróg ;
-  na  dzia³kach zabudowanych  wyznacza  elewacja  fron-

towa  budynku  mieszkalnego,
 -  na  dzia³kach  dotychczas  niezabudowanych  o  ile  nie

okre�la rysunek   planu,  nieprzekraczalna  odleg³o�æ  linii  zabu-
dowy  od   terenu  dróg  wynosi   6,0m ,

b) odleg³o�ci  zabudowy  od  istniej¹cych  linii  elektro-
energetycznych   okre�la  rysunek   planu,

c) dopuszczalna  wysoko�æ  zabudowy  wynosi  do  dwóch
kondygnacji  naziemnych,

d) architektura  budynków  dostosowana  wygl¹dem  i
skal¹  do  otoczenia,  wskazane  nawi¹zanie  do  formy   regio-
nalnej, uk³ad  kalenicy  budynku    dostosowaæ  do  zabudowy  na
dzia³kach  s¹siednich,

e) dachy  o  symetrycznym  uk³adzie  po³aci  (  dozwolone
wielospadowe ), zalecane  krycie  dachówk¹,

f) dozwolone  sytuowanie   budynków   niemieszkalnych
bezpo�rednio  przy  granicy  dzia³ki  s¹siada  lub  dobudowanych
do  budynków  gospodarczych  na  dzia³kach  s¹siednich,

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

h) ogrodzenie  dzia³ek  nie  powinno  przekraczaæ  pasa
drogowego  okre�lonego  w  niniejszym  planie,
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i) przy  zagospodarowaniu  terenów  po³o¿onych  w  zasiê-
gu  strefy  sanitarnej  od  cmentarza    bezwzglêdnie  uwzglêdniæ
nale¿y  dopuszczalne  linie  zabudowy  okre�lone  planem.

3.  Warunki zabudowy  i  zagospodarowania  terenów  ozna-
czonych  symbolami  MW s¹  nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
Przeznaczenie   podstawowe:   tereny  mieszkalnictwa

wielorodzinnego.
Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce:  a)  budynki  gara¿owe  i

gospodarcze  oraz  miejsca  postojowe - zwi¹zane  z      funkcj¹
mieszkaniow¹  terenu,  b)  niezbêdna  infrastruktura  techniczna,
c)  zieleñ  przydomowa ,  w  tym ogrody.

Na  terenach  MW zabrania  siê  lokalizowania  obiektów  i
urz¹dzeñ  us³ugowych zaliczonych do  ka¿dych   kategorii  przed-
siêwziêæ  mog¹cych  znacz¹co  oddzia³ywaæ  na  �rodowisko,
które  zawsze  wymagaj¹    sporz¹dzenia  raportu  oddzia³ywania
na �rodowisko oraz  co  do  których obowi¹zek  sporz¹dzenia
raportu  mo¿e  byæ  wymagany.

Dla  terenów  po³o¿onych  na  obszarach strefy   ochrony
konserwatorskiej  i  ochrony  krajobrazu  kulturowego -  obowi¹-
zuj¹  ustalenia  okre�lone  w  § 14.

2) Zasady  przekszta³ceñ   zabudowy  ;
a) zakaz  podnoszenia  wysoko�ci  zabudowy,
b) w  przypadku  przebudowy  architektura  budynków  do-

stosowana  wygl¹dem  i  skal¹  do  otoczenia,  wskazane  na-
wi¹zanie  do  formy regionalnej, uk³ad  kalenicy  budynku    do-
stosowaæ  do  zabudowy  na  dzia³kach  s¹siednich,

c) ustala siê zasadê  lokalizowania  budynków  gospodar-
czych  na  zapleczu  dzia³ki  z  mo¿liwo�ci¹  usytuowania  bezpo-
�rednio  przy  granicy  dzia³ki  s¹siada  lub  dobudowanych  do
budynków  gospodarczych  na  dzia³kach  s¹siednich,

d) tereny  zabudowane  oraz  utwardzone  nawierzchnie,
dojazdy  i  doj�cia  nie  powinny  ³¹cznie  przekraczaæ  50 %
powierzchni  dzia³ki,  pozosta³¹  czê�æ  u¿ytkowaæ  jako  biolo-
gicznie  czynn¹  tzn. trawniki,  zieleñ  ozdobna,  ogrody.

4. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów  ozna-
czonych  na  rysunku  planu   symbolami   M/U   s¹    nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
 Przeznaczenie   podstawowe:   tereny  odpowiednio,  za-

budowy  mieszkaniowej jednorodzinnej albo    zagrodowej  z
us³ugami  lub  rzemios³em.

 Dozwolone  przeznaczenie  terenów  pod  zabudowê
mieszkaniow¹  albo  zagrodow¹  z  mo¿liwo�ci¹  realizacji
obiektów  i  zak³adów us³ugowo-wytwórczych,  które  nie  zak³óc¹
funkcji  mieszkaniowej  obszaru.

  Powierzchnia  u¿ytkowa  budynków  us³ugowo-produk-
cyjnych  nie  mo¿e  przekraczaæ 800m2. Przeznaczenie  uzupe³-
niaj¹ce: budynki  gospodarcze, gara¿e,  parkingi,  sieci  i  urz¹-
dzenia  infrastruktury  technicznej,  zieleñ   urz¹dzona  izolacyjna.

   Na  terenach  M/U zabrania  siê  lokalizowania  obiektów
i  urz¹dzeñ  us³ugowych zaliczonych  do  kategorii    przedsiê-
wziêæ  mog¹cych  znacz¹co  oddzia³ywaæ  na  �rodowisko,  które
zawsze  wymagaj¹  sporz¹dzenia raportu  oddzia³ywania  na
�rodowisko  oraz  co  do  których obowi¹zek  sporz¹dzenia  ra-
portu mo¿e byæ wymagany  a  tak¿e  wymagaj¹cych  miejsc
parkingowych  poza  terenem  dzia³ki  lub wielokrotnej  obs³ugi
transportowej  w  ci¹gu  doby  a  tak¿e  ciê¿kiego  transportu
dostawczego.

       Dozwolone  jest  wykonanie  innego  ni¿  okre�la  rysu-
nek  planu   podzia³u  terenów  na  dzia³ki. Podzia³  ten     powinien
zapewniaæ  powierzchnie  dzia³ek  pozwalaj¹ce  na  prawid³owe
ich  zagospodarowanie  oraz  dostêp   do  drogi  publicznej.

Minimalna  szeroko�æ  dojazdu  nie  powinna  byæ  mniejsza  ni¿
6,0 m ,  umo¿liwiaj¹c    doprowadzenie  niezbêdnych  urz¹dzeñ
infrastruktury  technicznej.

   Przy  zagospodarowaniu  terenów,  przez  które  przebie-
gaj¹  urz¹dzenia  liniowe  a  w  szczególno�ci  kable     telekomu-
nikacyjne, bezwzglêdnie  uwzglêdniæ  nale¿y  dopuszczalne  li-
nie  zabudowy  okre�lone  planem.

    Dla  terenów  po³o¿onych  na  obszarach  strefy   ochrony
konserwatorskiej  i  ochrony   krajobrazu  kulturowego  -  obowi¹-
zuj¹  ustalenia  okre�lone  w  § 14.

2) Zasady  zabudowy  dzia³ek:
a) odleg³o�æ  linii  zabudowy; na  dzia³kach zabudowanych

wyznacza  elewacja  frontowa  budynku  mieszkalnego,  na  dzia³-
kach  dotychczas  niezabudowanych  o  ile  nie  okre�la rysunek
planu,   nieprzekraczalna  odleg³o�æ  linii  zabudowy  od   terenu
dróg  wynosi   6,0 m,

b) dopuszczalna  wysoko�æ  zabudowy  wynosi  do  dwóch
kondygnacji,

c) architektura  budynków  dostosowana  wygl¹dem  i
skal¹  do  otoczenia,  wskazane  nawi¹zanie  do  formy   regio-
nalnej, uk³ad  kalenicy  budynku    dostosowaæ  do  zabudowy  na
dzia³kach  s¹siednich,

d) dachy  o  symetrycznym  uk³adzie  po³aci  ( dozwolone
wielospadowe ),

e) zezwala  siê  na usytuowanie  budynku  niemieszkalne-
go  bezpo�rednio  przy  granicy  dzia³ki  s¹siada  lub  dobudowa-
nie  do  budynków  gospodarczych  na  dzia³kach  s¹siednich,

f) tereny  zabudowane  oraz  utwardzone  nawierzchnie,
dojazdy  i  doj�cia  nie  powinny  ³¹cznie  przekraczaæ  65%
powierzchni  dzia³ki,  pozosta³¹  czê�æ  u¿ytkowaæ  jako  biolo-
gicznie  czynn¹  tzn. trawniki,  zieleñ  ozdobna,  ogrody,

g) ogrodzenie  dzia³ek  nie  powinno  przekraczaæ  pasa
drogowego  okre�lonego  w  niniejszym  planie,

5. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów  ozna-
czonych  symbolami  M/Ui   s¹  nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
Przeznaczenie   podstawowe:   Tereny  mieszkalnictwa

funkcyjnego -  plebani.
Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce:  a)  budynki  gara¿owe  i

gospodarcze  oraz  miejsca  postojowe - zwi¹zane  z  funkcj¹
mieszkaniow¹  terenu,  b)  niezbêdna  infrastruktura  techniczna,
c)  zieleñ  przydomowa.

Zabrania  siê  lokalizowania  w  granicach  dzia³ki    obiek-
tów  i  urz¹dzeñ  us³ugowych   zaliczonych  do ka¿dych    kategorii
przedsiêwziêæ  mog¹cych znacz¹co  oddzia³ywaæ  na  �rodowi-
sko, które  zawsze wymagaj¹  sporz¹dzenia  raportu  oddzia³y-
wania  na �rodowisko, oraz  co  do  których obowi¹zek sporz¹-
dzenia  raportu mo¿e  byæ  wymagany.

 Dla  terenu -  obowi¹zuj¹  ustalenia  okre�lone  w  § 14.

2) Zasady  przekszta³ceñ   zabudowy  ;
    a)   zakaz  podnoszenia  wysoko�ci  zabudowy,
    b)   w   przypadku  przebudowy  architektura  budynków

dostosowana  wygl¹dem i  skal¹ do  otoczenia,  wskazane  na-
wi¹zanie  do  formy   regionalnej, uk³ad  kalenicy dostosowaæ
do  zabudowy  na dzia³kach s¹siednich,

   c)   ustala  siê  zasadê  lokalizowania  budynków  gospo-
darczych  na  zapleczu  dzia³ki  z  mo¿liwo�ci¹  usytuowania
bezpo�rednio  przy  granicy  dzia³ki  s¹siada  lub  dobudowanych
do  budynków   gospodarczych  na  dzia³kach  s¹siednich,

d)   tereny  zabudowane  oraz  utwardzone  nawierzchnie,
dojazdy  i  doj�cia  nie powinny  ³¹cznie przekraczaæ  50 %  po-
wierzchni  dzia³ki,  pozosta³¹  czê�æ  u¿ytkowaæ  jako  biologicz-
nie  czynn¹  tzn.  trawniki,  zieleñ  ozdobna,  ogrody,
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e)    ogrodzenie  dzia³ek  nie  powinno  przekraczaæ  pasa
drogowego  okre�lonego   w  niniejszym  planie.

§ 7. Funkcje    produkcyjne  i   sk³adowe

1. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów
oznaczonych  symbolami  P/U s¹  nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
 Przeznaczenie   podstawowe:  Tereny aktywno�ci  gospo-

darczej,  przemys³u,  przetwórstwa  i us³ug. Dozwolona  lokaliza-
cja  ma³ych  zak³adów  produkcyjnych,  zbytu  wyrobów w  tym
budowlanych,  zapleczy  administracyjno-technicznych  i  socjal-
nych.

 Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce: parkingi,  urz¹dzenia  i  sieci
infrastruktury  technicznej,  zieleñ  urz¹dzona  oraz   izolacyjna.

 Zakaz  lokalizowania  w  granicach  dzia³ki;
 a) inwestycji zaliczonych  w  przepisach  prawa  do kate-

gorii  przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co   oddzia³ywaæ  na  �ro-
dowisko  zawsze  wymagaj¹cych  sporz¹dzenia  raportu  od-
dzia³ywania  na  �rodowisko,

 b)  jednostek  organizacyjnych,  które  wytwarzaj¹,  prze-
chowuj¹, b¹d�  u¿ywaj¹  substancje  promieniotwórcze,

  c)  sk³adowania  substancji  i  materia³ów  powoduj¹cych
wtórne  pylenie  oraz  innych  substancji  w  sposób mog¹cy
powodowaæ  zanieczyszczenie  gruntu  i  wód  gruntowych np.
ropopochodnych.

Dozwolony  podzia³  terenu  na  dzia³ki. Podzia³  ten  powi-
nien  zapewniaæ  powierzchnie  dzia³ek  pozwalaj¹ce  na  prawi-
d³owe  ich  zagospodarowanie  oraz  dostêp  do  drogi  publicz-
nej.  Minimalna  szeroko�æ  dojazdu  nie  powinna  byæ  mniejsza
ni¿ 10,0 metrów ,  umo¿liwiaj¹c  doprowadzenie  niezbêdnych
urz¹dzeñ  infrastruktury  technicznej.

Przy  zagospodarowaniu  terenów,  przez  które  przebiega-
j¹  urz¹dzenia   gazoci¹gu  wysokoprê¿nego DN 400 CN 4 Mpa ,
bezwzglêdnie  uwzglêdniæ  nale¿y  dopuszczalne  linie  zabudo-
wy  okre�lone  planem.

2) Zasady  zabudowy  dzia³ek:
a) budowa    obiektów  i  urz¹dzeñ  zwi¹zanych  z  funkcj¹

podstawow¹  terenu   w  sposób  zgodny  z  obowi¹zuj¹cymi
przepisami  szczególnymi  i  normami,

b) minimalna  odleg³o�æ linii  zabudowy  nowych  budyn-
ków  od  terenów  dróg i  ulic - 6 ,0 m,

c) dopuszczalna   lokalizacja    obiektów  kubaturowych   o
lekkiej  konstrukcji,  zwi¹zanych  z  us³ugami,  wystawiennic-
twem,  ekspozycj¹, masztów  ( dozwolone   h > 35m )  oraz
elementów  reklamowych,

d) ustala  siê  obowi¹zek  wyznaczenia  w  obrêbie  w³a-
sno�ci  niezbêdnej  ilo�ci   miejsc  postojowych  dla  samocho-
dów  osobowych  i  rowerów,

e) wzd³u¿  granicy  dzia³ek w  szczególno�ci  od  strony
terenów  mieszkaniowych konieczno�æ  urz¹dzania  pasów  zie-
leni  izolacyjnej   trzystopniowej,

f) odleg³o�ci  zabudowy  od  istniej¹cych  linii  elektroener-
getycznych   okre�laj¹  przepisy  szczegó³owe  i  normy,

g) dopuszczalna  wysoko�æ  budynków  wynosi  do  trzech
kondygnacji  naziemnych, nie  dotyczy  obiektów  technicznych  i
technologicznych,

h) architektura  budynków  dostosowana  wygl¹dem   do
otoczenia,  wskazane  nawi¹zanie  do  formy   regionalnej,

i) zalecane  dachy  o  symetrycznym  uk³adzie  po³aci  (do-
puszczalne  wielospadowe ) ,

j) tereny  zabudowane  oraz  utwardzone  nawierzchnie,
dojazdy  i  doj�cia  nie  powinny  ³¹cznie  przekraczaæ  65%
powierzchni  dzia³ki,  pozosta³¹  czê�æ  u¿ytkowaæ  jako  biolo-
gicznie  czynn¹  tzn. trawniki,  zieleñ  ozdobna,  ogrody,

k) ogrodzenie  dzia³ek  nie  powinno  przekraczaæ  pasa
drogowego  okre�lonego  w  niniejszym  planie.

2. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów  ozna-
czonych  symbolami  P s¹  nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
Przeznaczenie   podstawowe:  Tereny  sortowni ¿wiru,  prze-

twórstwa  i us³ug. Dozwolona lokalizacja  ma³ych zak³adów  pro-
dukcyjnych,  zbytu  wyrobów   w  tym budowlanych,  zapleczy
administracyjno-technicznych i socjalnych.

Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce: parkingi,  urz¹dzenia  i  sie-
ci  infrastruktury  technicznej,  zieleñ  urz¹dzona  oraz  izolacyjna.

Na  terenach  P zakaz  lokalizowania:
a)  inwestycji   zaliczonych  w  przepisach    prawa  do

kategorii  przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co   oddzia³ywaæ  na
�rodowisko  zawsze  wymagaj¹cych  sporz¹dzenia  raportu
oddzia³ywania  na    �rodowisko,

b)  jednostek  organizacyjnych,  które  wytwarzaj¹,  prze-
chowuj¹, b¹d�  u¿ywaj¹  substancje promieniotwórcze,

c)  sk³adowania  substancji  i  materia³ów   oraz  innych
substancji  w  sposób  mog¹cy  powodowaæ    zanieczyszczenie
gruntu  i  wód  gruntowych.

2) Zasady  zabudowy  dzia³ek:
a) budowa  obiektów  i  urz¹dzeñ  zwi¹zanych  z  funkcj¹

podstawow¹  terenu  w sposób  zgodny  z obowi¹zuj¹cymi  prze-
pisami  szczególnymi  i  normami,

b) dopuszczalna   lokalizacja   obiektów  kubaturowych   o
lekkiej  konstrukcji,  zwi¹zanych  z  us³ugami,  wystawiennic-
twem,  ekspozycj¹,  masztów  (dozwolone h > 35m )  oraz  ele-
mentów  reklamowych,

c) ustala  siê  obowi¹zek  wyznaczenia  w  obrêbie  w³a-
sno�ci  niezbêdnej  ilo�ci   miejsc  postojowych  dla  samocho-
dów  osobowych  i  rowerów,

d) wzd³u¿  granicy  dzia³ek w  szczególno�ci  od  strony
terenów  mieszkaniowych  konieczno�æ  urz¹dzania  pasów  zie-
leni  izolacyjnej   trzystopniowej,

e) odleg³o�ci  zabudowy  od  istniej¹cych  linii  elektro-
energetycznych   okre�laja  przepisy  szczegó³owe  i  normy,

f) dopuszczalna  wysoko�æ  budynków  wynosi  do  trzech
kondygnacji  naziemnych, nie  dotyczy  obiektów  technicznych  i
technologicznych.

3. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania   terenów
oznaczonych  symbolem S/UCh  s¹    nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
Przeznaczenie podstawowe: tereny   sk³adowania   i  ma-

gazynowania.  Dozwolona  lokalizacja us³ug komercyjnych,  hur-
towni   oraz  innych   urz¹dzeñ   zbytu   wyrobów   i  surowców   a
tak¿e   zapleczy   administracyjno-technicznych  lub  socjalnych .

 Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce:  parkingi,  sieci  i  urz¹dze-
nia  infrastruktury  technicznej,  zieleñ  izolacyjna  urz¹dzona.

 Na  terenach  S/UCh  zakaz  lokalizowania  obiektów  i
urz¹dzeñ  us³ugowych  lub  produkcyjnych zaliczonych  w  przepi-
sach    prawa  do kategorii  przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ  na  �rodowisko  zawsze   wymagaj¹cych  sporz¹-
dzenia  raportu oddzia³ywania  na  �rodowisko  oraz  wymagaj¹-
cych  miejsc   parkingowych   ( poza  terenem  dzia³ki ).

  Dozwolone  inne  podzia³y  terenów  na  dzia³ki  ni¿  okre-
�la  rysunek  planu dzia³ki. Podzia³  ten  powinien  zapewniaæ
powierzchnie  dzia³ek  pozwalaj¹ce  na  prawid³owe  ich  zago-
spodarowanie  oraz  dostêp  do  drogi   publicznej.  Mini-
malna  szeroko�æ  dojazdu  nie  powinna  byæ  mniejsza  ni¿
6,0m,  umo¿liwiaj¹c   doprowadzenie  niezbêdnych  urz¹dzeñ
infrastruktury  technicznej.
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2) Zasady  zabudowy  dzia³ek:
a) Minimalna  odleg³o�æ  linii  zabudowy  nowych  budyn-

ków od  terenu  drogi - 6,0m,
b) dopuszczalna  wysoko�æ  zabudowy  wynosi  do  dwóch

kondygnacji  naziemnych,
c) architektura  budynków  dostosowana  wygl¹dem do

otoczenia,  wskazane  nawi¹zanie  do  formy   regionalnej,
d) zalecane dachy  o  symetrycznym  uk³adzie  po³aci

/dozwolone  wielospadowe / ,
e) tereny  zabudowane  oraz  utwardzone  nawierzchnie,

dojazdy  i  doj�cia  nie  powinny  ³¹cznie  przekraczaæ  60%
powierzchni  dzia³ki,  pozosta³¹  czê�æ  u¿ytkowaæ  jako  biolo-
gicznie  czynn¹  tzn. trawniki,  zieleñ  ozdobna,  ogrody,

f) ogrodzenie  dzia³ek  nie  powinno  przekraczaæ  pasa
drogowego  okre�lonego w  planie.

§ 8.  Funkcja  us³ugowa

1. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów  ozna-
czonych  symbolami  UPo s¹  nastêpuj¹ce:

Przeznaczenie   podstawowe:   tereny  us³ug  publicznych
w  szczególno�ci  o�wiaty,  Dozwolone  us³ugi: ochrony  zdrowia,
sportu,  administracji,  kultury.

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce:  parkingi  ogólnodostêpne,

sieci  i  urz¹dzenia  infrastruktury  technicznej, obiekty  ma³ej
architektury  i  zieleñ  urz¹dzona.

 Realizacja  budowy  powinna  byæ  zgodna  z  obowi¹zuj¹-
cymi  przepisami  szczególnymi  oraz  w  oparciu  o     lokalne
standardy  kszta³towania  zabudowy  i  zasady  okre�lone  niniej-
szym  planem

 Zabrania  siê  lokalizowania  w  granicach  dzia³ek  obiek-
tów  i  urz¹dzeñ  us³ugowych   zaliczonych  do    kategorii  przed-
siêwziêæ  mog¹cych  znacz¹co  oddzia³ywaæ  na  �rodowisko,
które  zawsze  wymagaj¹   sporz¹dzenia  raportu  oddzia³ywania
na �rodowisko  oraz  co  do  których obowi¹zek  sporz¹dzenia
raportu   mo¿e  byæ  wymagany  a  tak¿e  wymagaj¹cych  miejsc
parkingowych  poza  terenem  dzia³ki  lub wielokrotnej        obs³u-
gi  transportowej  w  ci¹gu  doby  a  tak¿e  ciê¿kiego  transportu
dostawczego.

  Na terenie  po³o¿onym  w  obrêbie  obszaru  strefy   ochro-
ny  konserwatorskiej  i  ochrony  uk³adu  kulturowego obowi¹-
zuj¹  ustalenia  okre�lone  w  § 14.

2) Dozwolone kierunki  przekszta³ceñ  zabudowy  terenu:
a) odleg³o�æ  linii  zabudowy  od  terenu   ulicy;  wyznacza

elewacja  frontowa  istniej¹cego budynku  oraz   o  ile  nie
okre�la rysunek   planu,   nieprzekraczalna  odleg³o�æ  linii  za-
budowy  od   terenu  drogi  wynosi  6.0 m,

b) dozwolona  wysoko�æ  zabudowy  wynosi  do  dwóch
kondygnacji  naziemnych,

c) mo¿liwo�æ  przebudowy,  rozbudowy  i   modernizacji
istniej¹cych  budynków  na  cele  okre�lone w  planie,

d) architektura  budynków  dostosowana  wygl¹dem  i
skal¹  do  otoczenia,  wskazane  nawi¹zanie  do  formy   regio-
nalnej, uk³ad  kalenicy  budynku    dostosowaæ  do  zabudowy  na
dzia³kach  s¹siednich,

e) dachy  o  symetrycznym  uk³adzie  po³aci  ( dozwolone
wielospadowe ) ,

f) dozwolone  sytuowanie   budynków   bezpo�rednio  przy
granicy  dzia³ki  s¹siada  lub  dobudowanych  do  budynków
gospodarczych  na  dzia³kach  s¹siednich,

g) dozwolona  lokalizacji  urz¹dzeñ  towarzysz¹cych  oraz
elementów  reklamowych  i  ekspozycyjnych.

h) tereny zabudowane oraz utwardzone nawierzchnie,
dojazdy i doj�cia nie powinny ³¹cznie przekraczaæ 60% po-

wierzchni dzia³ki, pozosta³¹ czê�æ u¿ytkowaæ jako biologicznie
czynn¹ tzn. trawniki, zieleñ ozdobna, ogrody,

i) ogrodzenie dzia³ek nie powinno przekraczaæ pasa dro-
gowego okre�lonego w niniejszym planie.

2.  Warunki  zabudowy i zagospodarowania  terenów   ozna-
czonych  symbolem  UPk  s¹  nastêpuj¹ce:

  Przeznaczenie  podstawowe: teren  us³ug  publicznych  a
w  szczególno�ci  kultury.

  Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce; parkingi  ogólnodostêp-
ne,  sieci i urz¹dzenia  infrastruktury  technicznej,  obiekty       ma³ej
architektury  i  zieleñ  urz¹dzona.

1) Zasady  zagospodarowania  terenu.
Realizacja  budowy  powinna  byæ  zgodna  z  obowi¹zuj¹-

cymi  przepisami  szczególnymi  oraz  w  oparciu  o  lokalne
standardy  kszta³towania  zabudowy  i  zasady  okre�lone  niniej-
szym  planem.

Zabrania  siê  lokalizowania  w  granicach  dzia³ek  obiek-
tów  i  urz¹dzeñ  us³ugowych  zaliczonych  do  kategorii  przedsiê-
wziêæ  mog¹cych  znacz¹co  oddzia³ywaæ  na  �rodowisko,  które
zawsze  wymagaj¹  sporz¹dzenia  raportu  oddzia³ywania  na
�rodowisko  oraz  co  do  których obowi¹zek  sporz¹dzenia  ra-
portu mo¿e  byæ  wymagany  a  tak¿e  wymagaj¹cych  miejsc
parkingowych  poza  terenem  dzia³ki  lub wielokrotnej  obs³ugi
transportowej  w  ci¹gu  doby  a  tak¿e  ciê¿kiego  transportu
dostawczego.

Teren  po³o¿ony  w  obrêbie  obszaru  strefy   ochrony
konserwatorskiej  i  ochrony  uk³adu  kulturowego -  obowi¹zuj¹
ustalenia  okre�lone  w  § 14.

2) Dozwolone  kierunki  przekszta³ceñ zabudowy.
a) odleg³o�æ  linii  zabudowy  od  terenu   ulicy; wyznacza

elewacja  frontowa  istniej¹cego budynku.
b) dozwolona  wysoko�æ  zabudowy  wynosi  do  trzech

kondygnacji  naziemnych,
c) mo¿liwo�æ  przebudowy,  rozbudowy  i   modernizacji

istniej¹cych  budynków  na  cele  okre�lone   planem,
d) architektura  budynków  dostosowana  wygl¹dem  i

skal¹  do  otoczenia,  wskazane  nawi¹zanie  do  formy   regio-
nalnej, uk³ad  kalenicy  budynku    dostosowaæ  do  zabudowy  na
dzia³kach  s¹siednich,

e) dachy  o  symetrycznym  uk³adzie  po³aci  ( dozwolone
wielospadowe,

f)  dozwolone  sytuowanie   budynków   bezpo�rednio  przy
granicy  dzia³ki  s¹siada  lub  dobudowanych    do  budynków
gospodarczych  na  dzia³kach  s¹siednich,

g) dozwolona  lokalizacja urz¹dzeñ  towarzysz¹cych  oraz
elementów  reklamowych  i  ekspozycyjnych.

3. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów  ozna-
czonych  symbolami  UPz  s¹  nastêpuj¹ce:

Przeznaczenie   podstawowe:   tereny  us³ug  publicznych
w  szczególno�ci   ochrony zdrowia,  opieki  spo³ecznej,  admini-
stracji, instytucji  finansowych.

  Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce:  parkingi  ogólnodostêp-
ne,  sieci  i  urz¹dzenia  infrastruktury   technicznej,  obiekty  ma³ej
architektury  i  zieleñ  urz¹dzona.

   Realizacja  budowy  powinna  byæ  zgodna  z  obowi¹zu-
j¹cymi  przepisami  szczególnymi  oraz  w  oparciu  o  lokalne
standardy kszta³towania  zabudowy  i zasady  okre�lone   niniej-
szym  planem.

Zasady  zagospodarowania  terenu  oraz  kierunki  prze-
kszta³ceñ  jak  w  § 8 ust. 2.
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4.  Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów
oznaczonych  symbolami  UPr s¹  nastêpuj¹ce:

 Zasady  zagospodarowania  terenów:
 Przeznaczenie  podstawowe:  teren ko�cio³a  wraz  z  bu-

dynkami  i  urz¹dzeniami  towarzysz¹cymi.
 Dopuszczalne  kierunki  przekszta³ceñ:
a) Teren  po³o¿ony  w  obrêbie  obszaru  strefy ochrony

konserwatorskiej  i  ochrony  uk³adu  kulturowego -  obowi¹zuj¹
ustalenia  okre�lone  w  § 14.

Wszelkie roboty  budowlane  -zgodnie  z  wymogami  okre-
�lonymi  w  przepisach  szczególnych   i  uzgodnieniem  w³a�ci-
wej  s³u¿by  konserwatorskiej,

b) zakaz  lokalizacji  na  terenie  oraz  na  obiekcie  ko�cio³a
nowych  urz¹dzeñ  (  masztów,  anten,  nadajników  itp.) nie
s³u¿¹cych  obiektowi  kultu  religijnego.

c) ustala  siê  obowi¹zek  utrzymania  trwa³ego  i  d³ugo-
wiecznego   drzewostanu,

d) zasadê  obs³ugi  komunikacyjnej  okre�la  rysunek  planu.

5. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów  ozna-
czonych  symbolami  UPs s¹   nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenu:
 Przeznaczenie   podstawowe:     projektowany  teren  us³ug

sportu  i  rekreacji.
 Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce;  parking,  urz¹dzenia  i  sieci

infrastruktury  technicznej, zieleñ  urz¹dzona  oraz  urz¹dzenia
wypoczynkowo-rekreacyjne.

  Zabrania  siê  lokalizowania  w  granicach  dzia³ki  obiek-
tów  i  urz¹dzeñ  zaliczonych  w     przepisach    prawa  do kategorii
przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ  na �rodowi-
sko  zawsze  wymagaj¹cych  sporz¹dzenia  raportu oddzia³ywa-
nia  na  �rodowisko    oraz  co  do  których obowi¹zek  sporz¹dze-
nia  raportu mo¿e  byæ  wymagany.

2) Zasady  zabudowy  terenu:
 a)  zagospodarowanie  terenu  i  budowa  nowych  obiek-

tów  i  urz¹dzeñ  zwi¹zanych  z  funkcj¹ podstawow¹  terenu, w
sposób  zgodny  z  obowi¹zuj¹cymi  przepisami    szczególnymi
i  normami,

 b)  dopuszczalna   lokalizacja    obiektów  kubaturowych   o
lekkiej  konstrukcji  zwi¹zanymi  z  us³ugami  sportu  i  rekreacji,
wystawiennictwa,  ekspozycji  oraz  elementów  reklamowych,

c)  ustala  siê  obowi¹zek  wyznaczenia  w  obrêbie  w³a-
sno�ci  niezbêdnej  ilo�ci    miejsc  postojowych  dla  samocho-
dów  osobowych  i  rowerów,

d)  wzd³u¿  granicy  dzia³ek  konieczno�æ  urz¹dzania  pa-
sów  zieleni  izolacyjnej   trzystopniowej.

6. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów  ozna-
czonych  symbolami  UP³ s¹  nastêpuj¹ce:

 Przeznaczenie  podstawowe:  teren  us³ug  ³¹czno�ci.
 Mo¿liwo�æ  przebudowy   budynków    w  sposób  zgodny

z  obowi¹zuj¹cymi  przepisami  szczególnymi  oraz    w  oparciu
o  lokalne  zasady  i  standardy  kszta³towania  zabudowy , okre-
�lone  niniejszym  planem.

  Program  realizowanych  obiektów  uwzglêdniaæ  powi-
nien  bezkonfliktowe  s¹siedztwo  dla   istniej¹cej  w     otoczeniu
zabudowy . Zabrania  siê  lokalizowania  w  granicach  dzia³ki
obiektów  i  urz¹dzeñ  us³ugowych  i     produkcyjnych  mog¹cych
pogorszyæ  stan   �rodowiska.

  Zasady  zagospodarowania  terenu  oraz  dozwolone
kierunki  przekszta³ceñ  jak  w § 8 ust 2.

7. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów  ozna-
czonych  symbolami  UPi s¹   nastêpuj¹ce:

 Przeznaczenie  podstawowe:  teren  obiektu  stra¿y  po-
¿arnej.

Mo¿liwo�æ  przebudowy   budynków    w  sposób  zgodny  z
obowi¹zuj¹cymi  przepisami  szczególnymi  oraz   w  oparciu  o
lokalne  zasady  i  standardy  kszta³towania  zabudowy   okre�lo-
ne  niniejszym  planem.

 Zasady  zagospodarowania  terenu  oraz  dozwolone  kie-
runki  przekszta³ceñ  jak  w  § 8 ust 2.

8. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów  ozna-
czonych  symbolami  UCh s¹  nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów;
Przeznaczenie  podstawowe:  teren  us³ug  handlu.
Dozwolone  jest   lokalizowanie budynków us³ugowych o

powierzchni  u¿ytkowej nie   przekraczaj¹cej  600m2  .
 Mo¿liwo�æ  przebudowy   budynków    w  sposób  zgodny

z  obowi¹zuj¹cymi  przepisami  szczególnymi  oraz   w  oparciu  o
lokalne  zasady  i  standardy  kszta³towania  zabudowy  okre�lo-
ne  niniejszym  planem.

 Program  realizowanych  obiektów  uwzglêdniaæ  powi-
nien  bezkonfliktowe  s¹siedztwo  dla  istniej¹cej  w   otoczeniu
zabudowy .

2) Dozwolone  kierunki  przekszta³ceñ:
a)  zmiana  zagospodarowania  terenu  oraz   rozbudowa

obiektów  i  urz¹dzeñ  zwi¹zanych  z  funkcj¹ podstawow¹  tere-
nu, w  sposób  zgodny  z  obowi¹zuj¹cymi  przepisami  szczegól-
nymi  i  normami,

 b) wysoko�æ  nowych  oraz  przebudowywanych  obiektów
us³ugowych  nie  mo¿e  przekraczaæ trzech  kondygnacji, w  przy-
padku budynków gospodarczych  jednej  kondygnacji,

c)  dozwolona  lokalizacja obiektów  kubaturowych  o  lek-
kiej  konstrukcji, zwi¹zanych  z ekspozycj¹  oraz elementów  re-
k lamowych,

d)  ustala  siê  obowi¹zek  wyznaczenia   niezbêdnej  ilo�ci
miejsc  postojowych  dla  samochodów  i  rowerów.

9.  Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów
oznaczonych  symbolami   UCg  s¹  nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów;
Przeznaczenie  podstawowe:  teren  us³ug  gastronomii.
Program  realizowanych  obiektów  uwzglêdniaæ  powi-

nien  bezkonfliktowe  s¹siedztwo  dla  otaczaj¹cej  zabudowy .
Zabrania  siê  lokalizowania  w  granicach  dzia³ek  obiek-

tów  i  urz¹dzeñ  us³ugowych  zaliczonych  do  kategorii  przedsiê-
wziêæ  mog¹cych  znacz¹co  oddzia³ywaæ  na  �rodowisko,  które
zawsze  wymagaj¹    sporz¹dzenia  raportu  oddzia³ywania  na
�rodowisko  oraz  co  do  których obowi¹zek  sporz¹dzenia  ra-
portu    mo¿e  byæ  wymagany  a  tak¿e  wymagaj¹cych  miejsc
parkingowych  poza  terenem  dzia³ki  lub wielokrotnej obs³ugi
transportowej  w  ci¹gu  doby.

2) Dozwolone  kierunki  przekszta³ceñ:
a) przebudowa  i  rozbudowa obiektów  i  urz¹dzeñ  zwi¹za-

nych  z  funkcj¹  podstawow¹  terenu, w  sposób  zgodny  z
obowi¹zuj¹cymi  przepisami  szczególnymi  i  normami,

b) wysoko�æ  nowych  oraz  przebudowywanych  obiektów
us³ugowych  nie  mo¿e  przekraczaæ  dwóch  kondygnacji,  w
przypadku   budynków    gospodarczych  jednej  kondygnacji,

c) dozwolona  lokalizacja    obiektów  kubaturowych   o
lekkiej  konstrukcji  zwi¹zanymi  z   ekspozycj¹  oraz     elementów
reklamowych,

 d) ustala  siê  obowi¹zek  wyznaczenia  niezbêdnej  ilo�ci
miejsc postojowych   dla  samochodów  i  rowerów.

10.Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów
oznaczonych  symbolami  UCr s¹  nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
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 Przeznaczenie   podstawowe:   tereny  rzemios³a  us³ugo-
wego o  niskiej  intensywno�ci  zagospodarowania  z      dopusz-
czeniem  funkcji  mieszkaniowej.

 Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce:  parkingi  ogólnodostêp-
ne,  sieci  i  urz¹dzenia  infrastruktury  technicznej,  obiekty  ma³ej
architektury  i  zieleñ  urz¹dzona.

Realizacja  zabudowy  powinna  byæ  zgodna  z  obowi¹zu-
j¹cymi  przepisami  szczególnymi  oraz  w  oparciu    o  lokalne
standardy  kszta³towania  zabudowy  i  zasady  okre�lone  niniej-
szym  planem

 Zabrania  siê  lokalizowania  w  granicach  dzia³ek  obiek-
tów  i  urz¹dzeñ  us³ugowych  zaliczonych  do  kategorii  przedsiê-
wziêæ  mog¹cych  znacz¹co  oddzia³ywaæ  na  �rodowisko,  które
zawsze  wymagaj¹    sporz¹dzenia  raportu  oddzia³ywania  na
�rodowisko  oraz  co  do  których obowi¹zek  sporz¹dzenia  ra-
portu    mo¿e  byæ  wymagany  a  tak¿e  wymagaj¹cych  miejsc
parkingowych  poza  terenem  dzia³ki  lub wielokrotnej   obs³ugi
transportowej  w  ci¹gu  doby.

2) Zasady  zabudowy  dzia³ek:
a) odleg³o�æ  linii  zabudowy  od  terenów  dróg i  ulic

okre�la    rysunek   planu,
b) dozwolona  wysoko�æ  zabudowy  wynosi  do  trzech

kondygnacji  naziemnych,
c) architektura  budynków  dostosowana  wygl¹dem  i

skal¹  do  otoczenia,  wskazane  nawi¹zanie  do  formy
regionalnej, uk³ad  kalenicy  budynku    dostosowaæ  do  zabudo-
wy  na  dzia³kach  s¹siednich,

d) dachy  o  symetrycznym  uk³adzie  po³aci  /  dopuszczal-
ne  wielospadowe / ,

e) dozwolone  sytuowanie   budynków   bezpo�rednio  przy
granicy  dzia³ki  s¹siada  lub  dobudowanych  do budynków
gospodarczych  na  dzia³kach  s¹siednich,

 f)  dozwolona  lokalizacji  urz¹dzeñ  towarzysz¹cych  oraz
elementów  reklamowych  i  ekspozycyjnych.

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

 h)   ogrodzenie  dzia³ek  nie  powinno  przekraczaæ  pasa
drogowego  okre�lonego  w  niniejszym  planie.

§ 9. Zieleñ

1.    Warunki    zabudowy   i   zagospodarowania  terenu
oznaczonego  symbolem  ZP  s¹  nastêpuj¹ce:

Zasady  zagospodarowania  terenu.
Przeznaczenie  podstawowe:   tereny  parków,  skwerów  i

zieleñców.  Teren  nie  stanowi  gruntów  rolnych  w  rozumieniu
przepisów  o  ochronie  gruntów  rolnych  i  le�nych. Dozwolone
kierunki  przekszta³ceñ;

a)   Mo¿liwo�æ   uzupe³nienia  zagospodarowania  terenu
zieleni¹  lub  zadrzewienie  terenu  a  tak¿e umieszczenie  nie-
zbêdnych  odcinków sieci  i  urz¹dzeñ  infrastruktury  technicznej .
Wystêpuj¹ce  na  terenie  obiekty    mog¹  podlegaæ  rozbudowie
i  przebudowie. Program  realizowanych  obiektów  uwzglêdniaæ
powinien zachowanie  dominuj¹cej  funkcji  terenu  oraz  bez-
konfliktowe  s¹siedztwo  dla  istniej¹cej  w otoczeniu .

b) Zagospodarowanie  terenu  o  funkcji  rekreacyjnej  i
skwerów  w  sposób  zgodny  z  obowi¹zuj¹cymi   przepisami
szczególnymi.

c) Zalecane  w  szczególno�ci   wykonanie   urz¹dzeñ
s³u¿¹cych  ludno�ci  tzn.  �cie¿ek  pieszych , �cie¿ek  rowero-
wych  oraz  elementów   ma³ej  architektury.

d) Zalecane  wzbogacenie  terenów zielonych  trzypiêtro-
w¹  zieleni¹  parkow¹.

e)  Zalecane  wykonanie  o�wietlenia  terenu.

2. Warunki   zabudowy   i  zagospodarowania  terenu
oznaczonego  symbolem   ZCc  s¹  nastêpuj¹ce:

Zasady  zagospodarowania  terenu.
Przeznaczenie  podstawowe:  teren cmentarza parafial-

nego wraz  z  obiektami  towarzysz¹cymi. Dopuszczalne  kierun-
ki  przekszta³ceñ:

a)  przy  zagospodarowaniu  terenu  uwzglêdniæ  nale¿y
warunki  okre�lone   obowi¹zuj¹cymi  przepisami  szczególnymi ,

b)  powierzchnia  pól   grzebalnych  nie  mo¿e  przekraczaæ
60%  powierzchni  cmentarza,

c)  wej�cie  g³ówne  na  teren  cmentarza  jak  dotychczas,
d)  zachowaæ  uk³ady  starodrzewu ,
e)  wskazane  uzupe³nienie i  utworzenie nowych  szpale-

rów,  zalecane stosowanie  do  obsadzeñ  gatunków  drzew
trwa³ych  i  d³ugowiecznych,

f) dozwolona  jest  lokalizacja  domu  przedpogrzebowe-
go,  pomników  oraz  innych   elementów  ma³ej  architektury,

g) ogrodzenie  cmentarza  trwa³e ,
h) wzd³u¿  linii  ogrodzenia  przewidzieæ  pas  zieleni   par-

kowej  trzypiêtrowej.
i) zakaz  wycinania  warto�ciowego  drzewostanu.
Strefa  sanitarna   od  cmentarza  dla  nowej zabudowy

mieszkaniowej , zak³adów ¿ywienia ,  produkcji  i  sk³adowania
¿ywno�ci  wynosi  50,0 m.

§ 10.  Rolnictwo  i  le�nictwo

1.   Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu
oznaczonego  symbolem   RP  s¹  nastêpuj¹ce:

Teren  u¿ytków  rolnych  -  pól,   ³¹k  i  pastwisk.
Teren  stanowi  grunty  rolne  w  rozumieniu  przepisów  o

ochronie  gruntów  rolnych i  le�nych.   Zakaz   lokalizacji  zabu-
dowy   z  wyj¹tkiem  ci¹gów  sieci  infrastruktury  technicznej   z
niezbêdnymi  urz¹dzeniami.

Przeznaczenie  tych  gruntów  na   cele  nierolnicze  mo¿e
byæ  dokonane  tylko  w  trybie  zmiany  planu,okre�lonym  w
przepisach  o  zagospodarowaniu  przestrzennym.

Zalesienie  u¿ytków  rolnych  dozwolone  w  miejscach
okre�lonych  na  rysunku  planu.

Wykonanie  stawów  hodowlanych  na  u¿ytkach  rolnych
dozwolone  jest  na  warunkach  okre�lonych  w przepisach
szczególnych.

2. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  ozna-
czonego  symbolem   RO  s¹  nastêpuj¹ce:

Teren   upraw  ogrodniczych  i  sadowniczych .  Teren
stanowi  grunty  rolne  w  rozumieniu  przepisów  o ochronie
gruntów  rolnych  i  le�nych.   Dozwolona  lokalizacja   odcinków
sieci  infrastruktury  technicznej   Przeznaczenie  tych  gruntów
na   cele  nierolnicze  mo¿e  byæ  dokonane  tylko  w  trybie  zmiany
planu, okre�lonym  w  przepisach  o  zagospodarowaniu  prze-
strzennym.

3.  Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania   terenów
oznaczonych  symbolem  RPO  s¹  nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
 Przeznaczenie  podstawowe: tereny  produkcji  ogrodniczej.
 Dozwolona  lokalizacja  mieszkalnictwa  funkcyjnego  oraz

zabudowy  zwi¹zanej    z  gospodark¹  ogrodnicz¹.
 Dozwolona   modernizacja  i  rozbudowa  istniej¹cych

oraz  budowa  nowych  budynków   w  sposób  zgodny    z
obowi¹zuj¹cymi  przepisami  szczególnymi.

   Zabrania  siê  lokalizowania  w  granicach  dzia³ek  obiek-
tów  i  urz¹dzeñ  us³ugowych  zaliczonych  do  kategorii  przedsiê-
wziêæ  mog¹cych  znacz¹co  oddzia³ywaæ  na  �rodowisko,  które
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zawsze  wymagaj¹    sporz¹dzenia  raportu  oddzia³ywania  na
�rodowisko  oraz  co  do  których obowi¹zek  sporz¹dzenia  ra-
portu   mo¿e  byæ  wymagany,  a  tak¿e  wymagaj¹cych  miejsc
parkingowych  poza  terenem  dzia³ki  lub wielokrotnej  obs³ugi
transportowej  w  ci¹gu  doby  a  tak¿e  ciê¿kiego  transportu
dostawczego.

2)  Zasady  przekszta³cenia  zabudowy:
a) dopuszczalna  wysoko�æ  zabudowy  wynosi  do  dwóch

kondygnacji  naziemnych,
b) architektura  budynków  dostosowana  wygl¹dem  i

skal¹  do  otoczenia,  wskazane  nawi¹zanie  do  formy   regio-
nalnej, uk³ad  kalenicy  budynku    dostosowaæ  do  zabudowy  na
dzia³kach  s¹siednich,

c) dachy  o  symetrycznym  uk³adzie  po³aci  (  dozwolone
wielospadowe ) ,

d) dozwolone  sytuowanie   budynków   niemieszkalnych
bezpo�rednio  przy  granicy dzia³ki  s¹siada   lub  dobudowanych
do  budynków  gospodarczych  na  dzia³kach   s¹siednich,

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

f) dojazd  do  terenu  okre�la  rysunek  planu.

4. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania   terenów
oznaczonych  symbolem  RPZ  s¹  nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
 Przeznaczenie  podstawowe: tereny  hodowli  zwierzêcej.
 Dozwolona  modernizacja  i  rozbudowa  istniej¹cych   oraz

budowa  nowych  budynków   w  sposób  zgodny  z   obowi¹zuj¹-
cymi  przepisami  szczególnymi. Dozwolona  lokalizacja  miesz-
kalnictwa  funkcyjnego.

  Mo¿liwo�æ  zmiany  sposobu  u¿ytkowania  obiektów  na
cele  us³ug  komercyjnych.

2) Zasady  przekszta³cenia  zabudowy:
a) odleg³o�ci  zabudowy  od  istniej¹cych  linii  elektro-

energetycznych   okre�la  rysunek   planu,
b) dopuszczalna  wysoko�æ  zabudowy  wynosi  do  dwóch

kondygnacji  naziemnych,
c) architektura  budynków  dostosowana  wygl¹dem  i

skal¹  do  otoczenia,  wskazane  nawi¹zanie  do  formy   regio-
nalnej, uk³ad  kalenicy  budynku    dostosowaæ  do  zabudowy  na
dzia³kach  s¹siednich,

d) dachy  o  symetrycznym  uk³adzie  po³aci  (  dozwolone
wielospadowe ) ,

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

 5. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  ozna-
czonego  symbolem   ZL  i ZLp  s¹  nastêpuj¹ce:

Przeznaczenie  terenów -  lasy  i  projektowane  obszary
do  zalesieñ.

Tereny  stanowi¹  grunty   le�ne  w  rozumieniu  przepisów
o  ochronie  gruntów  rolnych  i  le�nych.  Zakaz  lokalizacji
obiektów  budowlanych   za  wyj¹tkiem   koniecznych  odcinków
sieci  i  urz¹dzeñ  infrastruktury   technicznej  (  przepompownia
�cieków ).

Przeznaczenie  tych  gruntów  na   cele  nierolnicze   i
niele�ne   mo¿e  byæ  dokonane  tylko  w  trybie   sporz¹dzenia
planu,  okre�lonym  w  przepisach  o  zagospodarowaniu  prze-
strzennym.

6.  Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  ozna-
czonego  symbolem   W  s¹  nastêpuj¹ce:

 Przeznaczenie   podstawowe ;  tereny  wód  powierzchnio-
wych. Na terenach  tych  obowi¹zuj¹  przepisy   prawa  wodnego.

Infrastruktura  techniczna

§ 11.1. Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  teren
oznaczonego  symbolem  WZ -1.

Zasady  zagospodarowania  terenu.
Przeznaczenie  podstawowe:  teren  urz¹dzeñ  zaopatrze-

nia  w  wodê -  ujêcie  wód  podziemnych GROTOWICE - studnia 6B:
a )Teren ustanowionej strefy ochrony bezpo�redniej w

kszta³cie  czworoboku  o wymiarach  42,0 x 30,0 m, na  którym
zlokalizowane  jest  ujêcie  wody dla   miasta  Opola,

b) Na  obszarze  ochrony  bezpo�redniej  nie  nale¿y  u¿yt-
kowaæ  gruntów  do  celów  nie  zwi¹zanych  z  eksploatacj¹
ujêcia  wody,

c) Teren  wymaga  ogrodzenia  i  oznakowania,
d) Na  terenie  obowi¹zuj¹  przepisy  prawa  wodnego.

2.  Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  teren  ozna-
czonego  symbolem  WZ.

Przeznaczenie  podstawowe;  teren  urz¹dzeñ  zaopatrze-
nia  w  wodê - ujêcie  wody  dla  zak³adowego  wodoci¹gu
Zak³adu  Produkcji  Pomocniczej  "POLBAU"  w  Przyworach .

 1 ) Teren  ustanowionej  strefy  ochrony bezpo�redniej  w
kszta³cie  czworoboku :

a) Obowi¹zek  ogrodzenia  terenu  w  granicach  gruntu
stanowi¹cego  teren  ochrony  bezpo�redniej oraz  odprowadze-
nia  wód  opadowych  w  sposób  uniemo¿liwiaj¹cy  przedosta-
wanie  siê  ich  do  urz¹dzeñ  poboru  wody.

b) Zagospodarowanie  terenu  zieleni¹  nisk¹ - trawni-
kiem  oraz  nale¿yte  jego utrzymanie.

c) Na terenie  ochrony  bezpo�redniej  zabrania  siê  u¿yt-
kowania  gruntów  do  celów  nie  zwi¹zanych  z  eksploatacj¹
ujêcia.

2) Ustanowiony  wewnêtrzny  teren  strefy  ochrony  po-
�redniej okre�la  rysunek  planu.

Na  wewnêtrznym  terenie  strefy  ochrony  po�redniej
zabrania  siê wykonywania  robót  i  czynno�ci    powoduj¹cych
zmniejszenie  przydatno�ci  ujmowanej  wody  lub wydajno�ci
ujêcia   wody,  a  w  szczególno�ci:

- wprowadzania  �cieków  do  ziemi  i  wód  powierzchnio-
wych,

- przechowywania  i  sk³adowania  odpadów  promienio-
twórczych,

- stosowania  nawozów  mineralnych, za  wyj¹tkiem  na-
wozów  wapniowo-magnezowych   i  chemicznych  �rodków
ochrony  ro�lin,

- wykonywania  robót  melioracyjnych
- wykonywania  odwodnieñ  budowlanych,
- lokalizowania  zak³adów  przemys³owych  i  ferm  chowu

zwierz¹t,
- lokalizowania  magazynów  produktów  ropopochodnych

i  innych  substancji  chemicznych  oraz  ruroci¹gów  do  ich
transportu,

- grzebania  zwierz¹t
3)  Ustanowiony  zewnêtrzny  teren  ochrony  po�redniej

okre�la  rysunek  planu.
Na  zewnêtrznym  terenie  ochrony  po�redniej  zabrania  siê :
- lokalizowania   nowych  zak³adów   przemys³owych,  ferm

chowu  zwierz¹t, które  mog¹  zanieczy�ciæ  wody  podziemne
- rolniczego  wykorzystania  �cieków,
- lokalizowania   nowych  wysypisk  i  wylewisk  odpadów

przemys³owych
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- odprowadzania  nie  oczyszczonych  �cieków  do  ziemi  i
wód  powierzchniowych,  za  wyj¹tkiem  zwyk³ego  korzystania  z
wód,

- lokalizowania  stacji  paliw  p³ynnych,
- wykonywania  odwodnieñ  górniczych,
- przechowywania  i  sk³adowania  odpadów  promienio-

twórczych,
- lokalizowania  nowych  ujêæ  wody.

Na  terenach  oznaczonych  jako  WZ - 1  i  WZ   po
wyga�niêciu  okresu  wa¿no�ci   decyzji  ustanawiaj¹cych  strefy
ochronne  ujêæ  wody,  obowi¹zywaæ  bêd¹  aktualne przepisy
prawa  wodnego.

3.   Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  teren  ozna-
czonego  symbolem  NOp.

 Przeznaczenie  podstawowe:  teren  urz¹dzeñ  usuwania
�cieków -   lokalizacja   przepompowni  �cieków.

 Zagospodarowanie  terenu  zieleni¹  nisk¹   oraz  nale¿yte
jego utrzymanie.

4.  Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu  ozna-
czonego  symbolem  EE.

Przeznaczenie  podstawowe:  teren  urz¹dzeñ  elektro-
energetycznych  -  stacji  transformatorowych:

a) Dozwolone  lokalizowanie  budynków  i  urz¹dzeñ    zwi¹-
zanych  z dominuj¹c¹   funkcj¹  terenu  .

b) Zagospodarowanie  terenu  zieleni¹  nisk¹   oraz  nale-
¿yte  jego utrzymanie.

Komunikacja  i  transport

§ 12.1.   Warunki  zagospodarowania   terenów    oznaczo-
nych  symbolem  KK .

1)  Przeznaczenie  podstawowe:  tereny  urz¹dzeñ  linii
kolejowych  zwi¹zanych  z   ruchem  poci¹gów

2)  Dozwolone  kierunki  przekszta³ceñ  zagospodarowa-
nia  terenu,  zwi¹zanych  z dominuj¹c¹   funkcj¹    terenu :

a) Rozbudowa,  przebudowa oraz  wykonanie  nowych
obiektów  zgodnie  z  przepisami  szczególnymi.

b) Istniej¹ce obiekty  i  urz¹dzenia  techniczne  zwi¹zane  z
prowadzeniem  i  zabezpieczeniem  ruchu   mog¹  podlegaæ
przebudowie  i  rozbudowie  zgodnie  z  wymogami  okre�lonymi
w  przepisach  szczególnych.

c) Skrzy¿owanie  ulicy  Dworcowej  z  terenem  kolejowym
w  poziomie  terenu z  zachowaniem  trójk¹ta  widoczno�ci.

d) Wykonanie  niezbêdnych  zabezpieczeñ  przeciwha³a-
sowych  i  wibracyjnych  na  odcinkach  terenów  zabudowanych.

e)    Istniej¹ce  warto�ciowe  zadrzewienie   podlega  ochro-
nie  i  obowi¹zkowej   pielêgnacji.

3)    Teren  po³o¿ony  w  obrêbie  obszaru  strefy   ochrony
konserwatorskiej  i  ochrony  uk³adu   kulturowego -  obowi¹zuj¹
ustalenia  okre�lone  w  § 14.

2.  Warunki  zabudowy  i  zagospodarowania  terenów
oznaczonych  symbolami  KK/S s¹   nastêpuj¹ce:

1) Zasady  zagospodarowania  terenów:
Przeznaczenie   podstawowe:  Tereny bocznic  kolejowych,

nastawni  i  sk³adów  przemys³owych. Dozwolona   lokalizacja
zak³adów  produkcyjnych,  zbytu  wyrobów   w  tym budowlanych,
zapleczy   administracyjno-technicznych   i  socjalnych.

Przeznaczenie  uzupe³niaj¹ce:  parkingi,  urz¹dzenia  i  sieci
infrastruktury  technicznej,  zieleñ  urz¹dzona  oraz  izolacyjna.

Na  terenach  KK/S  zakaz  lokalizowania;
a)  inwestycji   zaliczonych  w  przepisach    prawa  do

kategorii  przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ  na
�rodowisko  zawsze  wymagaj¹cych  sporz¹dzenia  raportu  od-
dzia³ywania  na  �rodowisko,

b) jednostek  organizacyjnych,  które  wytwarzaj¹,  prze-
chowuj¹, b¹d�  u¿ywaj¹  substancje  promieniotwórcze,

c)  sk³adowania  substancji  i  materia³ów  powoduj¹cych
wtórne  pylenie  oraz  innych  substancji  w  sposób  mog¹cy
powodowaæ  zanieczyszczenie  gruntu  i  wód  gruntowych np.
ropopochodnych,  ¿r¹cych  i  wybuchowych.

Dozwolony  podzia³  terenu  na  dzia³ki. Podzia³  ten  powi-
nien  zapewniaæ  powierzchnie  dzia³ek  pozwalaj¹ce  na  prawi-
d³owe  ich  zagospodarowanie  oraz  dostêp  do  drogi  publicz-
nej.  Minimalna  szeroko�æ  dojazdu  nie  powinna  byæ  mniejsza
ni¿ 6 metrów ,  umo¿liwiaj¹c  doprowadzenie  niezbêdnych  urz¹-
dzeñ  infrastruktury  technicznej.

Przy  zagospodarowaniu  terenów,  przez  które  przebiega-
j¹  linie  elektroenergetyczne  110 kV, bezwzglêdnie  uwzglêdniæ
nale¿y  dopuszczalne  linie  zabudowy  okre�lone  planem.

2) Zasady  zabudowy  dzia³ek:
a) budowa    obiektów  i  urz¹dzeñ  zwi¹zanych  z  funkcj¹

podstawow¹  terenu   w  sposób  zgodny  z  obowi¹zuj¹cymi
przepisami  szczególnymi  i  normami,

b) minimalna  odleg³o�æ linii  zabudowy  nowych  budyn-
ków  od  terenów  dróg i  ulic - 6 ,0 m ,

c) dopuszczalna   lokalizacja    obiektów  kubaturowych   o
lekkiej  konstrukcji,  zwi¹zanych  z  us³ugami,  wystawiennic-
twem,  ekspozycj¹,  masztów  ( dozwolone   h > 35m )  oraz
elementów  reklamowych,

d) ustala  siê  obowi¹zek  wyznaczenia  w  obrêbie  w³a-
sno�ci  niezbêdnej  ilo�ci    miejsc  postojowych  dla  samocho-
dów  osobowych  i  rowerów,

e) wzd³u¿  granicy  dzia³ek w  szczególno�ci  od  strony
terenów  mieszkaniowych, konieczno�æ  urz¹dzania  pasów  zie-
leni  izolacyjnej   trzystopniowej,

f) odleg³o�ci  zabudowy  od  istniej¹cych  linii  elektroener-
getycznych   okre�li  zarz¹dca  tych  sieci,

g) dopuszczalna  wysoko�æ  budynków  wynosi  do  trzech
kondygnacji  naziemnych, nie  dotyczy  obiektów  technicznych  i
technologicznych.

3.  Na  terenach   przeznaczonych  na  cele  komunikacji
drogowej  ustala  siê;

1) Zasady  zagospodarowania  terenu  dróg.
a)  wykonanie  nowych  dróg  oraz  rozbudowa  i  przebudo-

wa  mog¹  byæ  realizowane  w  zakresie  ustalonym  planem
miejscowym,

b)  dozwolona  jest  budowa  i   przebudowa  sieci  infra-
struktury  technicznej  w obrêbie linii   rozgraniczenia  ulic  i  dróg.

c)   istniej¹ce  urz¹dzenia  techniczne  zwi¹zane  z  prowa-
dzeniem  i  zabezpieczeniem    ruchu  oraz  zatoki  postojowe,
przystanki  autobusowe  mog¹  podlegaæ  przebudowie i  rozbu-
dowie  zgodnie  z  wymogami  okre�lonymi  w  przepisach  szcze-
gólnych,

2. Zasady  kszta³towania  pasa  drogowego  KZ - t e r e n
ulicy   zbiorczej  ( w  ci¹gu drogi wojewódzkiej  nr  423 Opole -
Kêdzierzyn ).

Ustala siê:
a) szeroko�æ  w  liniach  rozgraniczenia   okre�la  rysunek

planu,
b) odleg³o�æ  linii  zabudowy  dla  budynków  projektowa-

nych  okre�la  rysunek  planu,
c)   jezdnia  o  szeroko�ci   min.  6,5 m,
d)   szeroko�æ  chodnika  nie  mniejsza  ni¿  1,50m
e)  na  skrzy¿owaniach  z  ulicami  klasy L  i  D  stosowaæ

nale¿y  naro¿ne  �ciêcia  linii   rozgraniczaj¹cych    na  zasadach
okre�lonych  na  rysunku  planu.
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3) Zasady  kszta³towania  pasa  drogowego  GP  -  teren
obej�cia  drogowego  wsi  Przywory  w  ci¹gu  drogi    wojewódz-
kiej  nr  423:

a)     szeroko�æ  w  liniach  rozgraniczenia  nie  mniej  ni¿
40,0 m  jak  okre�la  rysunek   planu,

b)     jezdnia  szeroko�ci    2 x 7,0 m,
c)     pobocza  2 x 2,0 m,
d) skrzy¿owania  dozwolone  wy³¹cznie  w  miejscach  okre-

�lonych  na  rysunku  planu.
Konstrukcja  oraz  szczegó³owa  lokalizacja  obej�cia  dro-

gowego  wsi  Przywory  wymaga  szczegó³owych  uzgodnieñ  z
Regionalnym  Zarz¹dem  Gospodarki  Wodnej  we  Wroc³awiu,
z  uwagi  na  lokalizacjê  w  terenie  zalewowym   rzeki  Odry.

4)   Zasady  kszta³towania  pasa  drogowego  KP   -  teren
drogi  powiatowej  nr  27 - 712   Przywory - Ozimek:

a) szeroko�æ  w  liniach  rozgraniczenia  co  najmniej
20,0m   okre�la  rysunek  planu,

b)   jezdnia  o  szeroko�ci   min.  6,5 m,
c)   szeroko�æ  chodnika  nie  mniejsza  ni¿  1,50m  +

opaska  bezpieczeñstwa  0,50 m  przy  jezdni,
d)   przy  przebudowie  lub  modernizacji  drogi  wskazane

jest  wykonanie  �cie¿ki  rowerowej  o   szeroko�ci  nie  mniejszej
ni¿:

- dla  ruchu  jednokierunkowego 1,50 m  + opaska  bez-
pieczeñstwa  0,50m  przy  jezdni,

- dla  ruchu  dwukierunkowego 2,50 m +  opaska  bezpie-
czeñstwa  0,50 m  przy  jezdni,

e)   na  skrzy¿owaniach  z  ulicami  klasy L i D  stosowaæ
nale¿y  naro¿ne  �ciêcia  linii  rozgraniczaj¹cych    nie  mniejsze
ni¿  5,0m × 5,0m.

5) Zasady  kszta³towania  pasa  drogowego  KL    -   teren
dróg   zbiorczych  gminnych  -  ulic  lokalnych:

a)  szeroko�æ  w  liniach  rozgraniczenia  co  najmniej
12m, jak okre�la  rysunek  planu,

b)   jezdnia  o  szeroko�ci   min.  6,0 m,
c)   szeroko�æ  chodnika  nie  mniejsza  ni¿  1,50m  +

opaska  bezpieczeñstwa  0,50 m  przy  jezdni,
d)  przy  przebudowie  lub  modernizacji  drogi  wskazane

jest  wykonanie  �cie¿ki  rowerowej  o     szeroko�ci  nie  mniej-
szej  ni¿:

- dla  ruchu  jednokierunkowego 1,50 m  + opaska  bez-
pieczeñstwa  0,50m  przy  jezdni,

- dla  ruchu  dwukierunkowego 2,50 m +  opaska  bezpie-
czeñstwa  0,50 m  przy  jezdni,

e)  na  skrzy¿owaniach  z  ulicami  klasy L i D  stosowaæ
nale¿y  naro¿ne  �ciêcia  linii  rozgraniczaj¹cych    nie  mniejsze
ni¿  5,0m × 5,0m,

  f)  dozwolona  lokalizacja  miejsc  postojowych  poza
pasami  jezdni.

  g)  ulica  Wiejska  nie  ma  przejazdu  przez  teren  kolejo-
wy  na  poziomie  terenu.

Na  zamkniêciu  odcinków  ulicy  przy  wiadukcie  po¿¹da-
ne  wykonanie  barier  bezpieczeñstwa   np.  ¿ywop³otu.

6)  Zasady  kszta³towania  pasa  drogowego  KD   -  drogi
dojazdowe,  ulice  wewnêtrzne osiedlowe:

a) szeroko�æ  w  liniach  rozgraniczenia  nie  mniejsza  ni¿
10,0 m,   jak okre�la   rysunek   planu,

b) na  skrzy¿owaniach  z  ulicami  klasy L  lub D  stosowaæ
nale¿y  naro¿ne  �ciêcia  linii  rozgraniczaj¹cych  nie  mniejsze
ni¿  5,0m × 5,0m,

c) jezdnia  o  szeroko�ci   min.   6,5 m,
d) szeroko�æ  chodnika   nie  mniejsza  ni¿  1,50m.

Rozdzia³ 3

Zasady  wyposa¿enia  w  zakresie  infrastruktury  tech-

nicznej

§ 13.1.    Zaopatrzenie  w  wodê:

1) z  istniej¹cych  sieci   wodoci¹gowych  oraz  przez  rozbu-
dowê  sieci  rozdzielczej  na  terenach  rozwojowych,

2)  trasy  projektowanych  sieci  powinny  przebiegaæ  w
liniach  rozgraniczaj¹cych  dróg   okre�lonych  na  rysunku  pla-
nu,  w  wyj¹tkowych  przypadkach  dozwolona  jest  lokalizacja
sieci  poza  liniami  rozgraniczaj¹cymi  dróg,  pod  warunkiem
zachowania  odleg³o�ci  okre�lonej  w  przepisach  szczegól-
nych  od  linii  zabudowy  budynków  istniej¹cych  oraz  projekto-
wanych,

3) odcinki   sieci  wykonaæ  nale¿y  o   przekrojach  zabez-
pieczaj¹cych    potrzeby    przeciwpo¿arowe  oraz  wyposa¿yæ  w
hydranty  przeciwpo¿arowe.

2.  Odprowadzenie  �cieków sanitarnych:

1) �cieki  sanitarne  odprowadziæ  do    planowanej kana-
lizacji  sanitarnej   wsi  Przywory z  przesy³em  do  oczyszczalni
�cieków  miasta  Opola.

2) Trasy  projektowanych  kana³ów  sanitarnych  w  liniach
rozgraniczaj¹cych  ulic,  zgodnie  z  wymogami  okre�lonymi  w
przepisach  szczególnych.  Dopuszcza  siê  sytuowanie  kana-
³ów  na  terenach  nieruchomo�ci na   uzgodnionych  z  w³a�ci-
cielem  zasadach  dostêpno�ci   w  sytuacjach  awaryjnych.

3) Zakaz  odprowadzenia  �cieków  do  wód  powierzch-
niowych,  gruntowych  oraz  gruntu.

4)  Zakaz  stosowania  indywidualnych  oczyszczalni  �cie-
ków  ( przydomowych).

5)  W  okresie  przej�ciowym  do  czasu  realizacji  kanali-
zacji  sanitarnej  dopuszcza  siê  mo¿liwo�æ  odprowadzenia
�cieków  do  szczelnych  zbiorników, a  nastêpnie  ich  wywóz  do
punktu  zlewnego  na  oczyszczalni  �cieków  w  Kosorowicach.

3.   Odprowadzenie  wód  opadowych:

1) Wody  opadowe  z  terenów    jezdni  dróg  istniej¹cych
i  projektowanych , powierzchni  utwardzonych,  podjazdów,
miejsc  postojowych, parkingów, po  uprzednim  oczyszczeniu
w  urz¹dzeniach  oczyszczaj¹cych, odprowadziæ  nale¿y do  sys-
temu  odprowadzenia  wód  powierzchniowych  ( rowów  i  cie-
ków ), na  warunkach  okre�lonych  w  pozwoleniu  wodno-
prawnym.

2) Na  terenach  zabudowy  jednorodzinnej  i  zagrodowej
dozwolone  jest  zagospodarowanie  wód  opadowych  w  obrê-
bie  dzia³ki.

4.   Zaopatrzenie  w  ciep³o  z  kot³owni  indywidualnych  ze
stosowaniem  paliw  o  niskiej  wielko�ci  emisji.

 Mo¿liwo�æ  lokalizacji  zbiornika  gazu  p³ynnego  na  tere-
nie dzia³ki  budowlanej.

5.   Elektroenergetyka

 Zwiêkszone  zapotrzebowanie mocy  dla  projektowanych
terenów  budowlanych wymaga  rozbudowy   obiektów  elektro-
energetycznych .

W  planie  miejscowym   ustala  siê   :
1)  Adaptacjê  istniej¹cych  stacji  transformatorowych

15/0,4 kV  z  mo¿liwo�ci¹  wymiany w nich  transformatorów  na
wiêksze  jednostki,

  2)  Budowê nowych  stacji  transformatorowych 15/0,4 kV
powi¹zanych  kablem,   dla  których  nale¿y  przyj¹æ   nastêpuj¹ce
odleg³o�ci :  - od  zabudowy  -    10 m.

            - od  drogi           -      6  m.
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3)  Do  ka¿dej  stacji  zapewnia  siê  dojazd.
4)  Dla  projektowanych  sieci  nale¿y  przyj¹æ  nastêpuj¹ce

ustalenia:
- sieæ  niskiego  napiêcia, g³ównie  jako  napowietrzna,

prowadzona  wzd³u¿  pasa  drogowego  ulic,  zalecane  kablowa-
nie istniej¹cych  i  projektowanych  odcinków  sieci,

- o�wietlenie  uliczne  instalowane  na  s³upach  niezale¿-
nych  od    sieci  n/n.

5)  Skablowanie    linii  15 kV  na  odcinku  przebiegaj¹cym
przez  tereny  mieszkaniowe  po³o¿one  w   rejonie  ulic  Krapko-
wickiej  i  Wiejskiej.

6)  Przebudowa  linii  elektroenergetycznych  przebiegaj¹-
cych  przez  tereny  mieszkaniowe  i  inne,  w  razie  kolizji  z
przewidywanymi  obiektami,  na  koszt    i  staranie  inicjatora
zmian.

6.   Telekomunikacja

Docelowo, kanalizacj¹  kablow¹  prowadzon¹  w  liniach
rozgraniczenia  ulic .

7.    Zaopatrzenie  w  gaz  ziemny - docelowo

 Gazoci¹gi  niskiego  ci�nienia  prowadziæ  w  liniach  roz-
graniczenia  ulic.

Gazoci¹gi  wysokoprê¿ne  wraz  z  terenami  strefy  bezpie-
czeñstwa  od  budynków  okre�la  rysunek  planu.

Nieczynne  gazoci¹gi   do  likwidacji  okre�la  rysunek
planu.

8.   Gospodarka  odpadami:

1) Odprowadzenie  nieczysto�ci  sta³ych  komunalnych,
do  kontenerów  i  ich  pó�niejsze  usuwanie  na  wysypisko
komunalne  na  warunkach  okre�lonych  przez  dysponenta
wysypiska.

2) Sposób  postêpowania  z  odpadami  niebezpiecznymi
(w tym medycznymi ) na  zasadach  okre�lonych  w  przepisach
o  odpadach.

3) Miejsce  sk³adowania  odpadów  kwalifikowanych  jako
niebezpieczne  powinno  posiadaæ  szczelne  pod³o¿e   i  w³a�ci-
wie  rozwi¹zan¹  kanalizacjê.  W  szczególno�ci  dotyczy  zabez-
pieczenia  pod³o¿a  przed  przedostawaniem  siê  substancji
chemicznych  do  gruntu  lub  do  kanalizacji  sanitarnej  i  desz-
czowej.

Rozdzia³ 4

Zasady  zagospodarowania  terenów  i   obiektów  pod-

legaj¹cych  ochronie dóbr  kultury   i  krajobrazu  kulturowego.

§ 14.1.  Na  obszarze  objêtym  planem  znajduj¹  siê
nastêpuj¹ce   obiekty  podlegaj¹ce  ochronie  konserwatorskiej

1)  Obiekty  zabytkowe  wpisane  do  ewidencji   gminnej :
a)  Ko�ció³  parafialny  p.w.  Matki  Boskiej  Anielskiej
                                               -  murowany  ( 1923 r.)

b)  Budynek  Dworca Kolejowego ul. Dworcowa 10
                                                -  murowany  (pocz¹tek XX w)

c)  Dom  mieszkalny  ul. Dworcowa  2,3
                                               -  murowany  ( 1908 r. )

d)  Dom  mieszkalny  ul.  Wiejska17
                                               -  mur / drew  (1909 r.)

e)  Cmentarz  katolicki  ul.  Wiejska
g) Rze�ba  �w. Jana Nepomucena  ul.  Wiejska 79.

2.   Na  obszarze  objêtym  planem  ustala  siê  strefê  "B"
ochrony  konserwatorskiej.  Granicê  strefy  okre�la  rysunek
planu.

1)  Dzia³alno�æ  konserwatorska  w  tej  strefie  zmierza  do:
a) zachowania  zasadniczych  elementów  historycznego

rozplanowania,  w  tym  przede  wszystkim  uk³adu  dróg,  podzia-
³u  dzia³ek,  i  sposobu  zagospodarowania  dzia³ek  siedlisko-
wych,

b) restauracji  i  modernizacji  technicznej  obiektów  o
warto�ciach  kulturowych  z  dostosowaniem  do   wspó³czesnej
funkcji,

c) dostosowania  nowej  zabudowy  do  historycznej  kom-
pozycji  przestrzennej  w  zakresie  skali  i  formy  bry³y  zabudowy
a  tak¿e  harmonii  elementów  kompozycji  przestrzennej  histo-
rycznej  i  wspó³czesnej,

d) dostosowania  gabarytów  i  bry³y  nowej  zabudowy  do
miejscowej  tradycji  architektonicznej,

e) przestrzegania  wysoko�ci  budynków,  nie  przekracza-
j¹cej  dwóch  kondygnacji,   z  dachami  o  stromych  po³aciach,

f) zakazu  stosowania  rozwi¹zañ  z  dachami  o  mijaj¹cych
siê  po³aciach  na  wysoko�ci  kalenicy  oraz  dachów  o  asyme-
trycznym  nachyleniu  po³aci.

2) Wymagane  jest  uzyskanie  uzgodnienia  z  Pañstwow¹
S³u¿b¹  Ochrony  Zabytków:

a)   zmian  rodzaju  nawierzchni  dróg  oraz  korekt  lub
zmian  ich  przebiegu,

b)   zmian  historycznie  ukszta³towanego  wnêtrza  urbani-
stycznego,

c)  budowy  nowych  obiektów  kubaturowych  w  bezpo-
�rednim  s¹siedztwie  obiektów  zabytkowych,

d)  przebudowy,  rozbudowy  i  remontów,  a  tak¿e  zmiany
funkcji  obiektów  figuruj¹cych  w  ewidencji.

3.  Okre�la  siê  strefê "K"  ochrony krajobrazu.
Strefa obejmuje  obszar  stanowi¹cy  zabezpieczenie  w³a-

�ciwego  eksponowania  zespo³ów  obiektów  zabytkowych o
szczególnych  warto�ciach  krajobrazowych  .W  strefie  tej  spo-
radycznie  ustala  siê  lokalizacjê  nowej  zabudowy.

Dla  dzia³añ  inwestycyjnych  okre�la  siê,  i¿ now¹  zabu-
dowê  nale¿y  lokalizowaæ przede wszystkim  w  granicach  histo-
rycznych  siedlisk  wsi.  Wysoko�æ  zabudowy od  jednej  do
dwóch  kondygnacji  zwieñczonych  stromym  dachem.

Zasiêg  strefy �K"  pokrywa  siê  z  zasiêgiem   strefy  �B".

4. W  pó³nocnej  czê�ci  obszaru  objêtego  planem   zloka-
lizowane  jest  stanowisko  archeologiczne  nr  5 - punkt  osad-
niczy,  dotyczy dzia³ek  nr  563/180  i  564/180. W  przypadku
dzia³añ  inwestycyjnych  wykonywanych  w  rejonie  stanowiska
archeologicznego  nale¿y  przeprowadziæ  wyprzedzaj¹ce,  ra-
townicze  badania  archeologiczne. Wszelkie  roboty  ziemne  musz¹
byæ  prowadzone  wy³¹cznie  za  zezwoleniem  Opolskiego  Wojewódz-
kiego  Konserwatora  Zabytków, a  w  wypadku  stanowisk  naziem-
nych,  za  zgod¹  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Kulturowego.

Wszelkie  odkryte  w  trakcie  prac  ziemnych  przedmioty
zabytkowe,  oraz  obiekty  nieruchome  i  nawarstwienia  kulturo-
we  podlegaj¹  ochronie  prawnej.  Ratownicze  badania  arche-
ologiczne  finansuje  inwestor.

Rozdzia³  5

Ochrona  �rodowiska  przyrodniczego, zasady  zago-

spodarowania  terenów  i  obiektów  podlegaj¹cych  ochronie

§ 15.1.  Teren  wsi  Przywory  znajduje  siê  w  obrêbie
obszaru  wyró¿niaj¹cego  siê  zwiêkszonym  potencja³em  biolo-
gicznym  o  znaczeniu  ponadlokalnym  i  lokalnym. Na  rysunku
planu okre�lono  elementy  nale¿¹ce do:
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1) Krajowej  sieci  ekologicznej  ECONET  w  postaci
korytarza  ekologicznego  rangi  miêdzynarodowej  �Doliny Odry".
Dotyczy  terenów  zalewowej terasy  Odry  we  wsi  Przywory.

2) Lokalnego  systemu  ekologicznego  sk³adaj¹cego  siê
z  obszarów  w  sk³ad  których  wchodz¹  ekosystemy  tworzone
przez  wyró¿niaj¹ce  siê  z  otoczenia  skupiska osobników,
gatunków  oraz  biomasy  -  s³u¿¹ce  zasilaniu  i  stabilizacji
przyrody  dla  ca³ego  uk³adu  przestrzennego.

W  szczególno�ci  wyró¿nia  siê:
a) wszystkie  ³¹ki  w  dolinie  Odry  z  warto�ciowym  zespo-

³em  ³¹k  wilgotnych,
b) zarastaj¹ce  starorzecza  i  zbiorniki  wodne,
c) wszystkie  ³¹ki  na  terasie  nadzalewowej  Odry,
d) korytarz  ekologiczny  rzeki  Strugi.
2 . Plan  okre�la   prawnie  chronione  z³o¿a  surowców

mineralnych  oraz  perspektywiczne obszary  wystêpowania  z³ó¿
kopalin.

1)  Granice obszarów  wystêpowania  kruszywa  natural-
nego okre�la  rysunek  planu:

a)    udokumentowane  z³o¿e  kruszyw  naturalnych  �Przy-
wory - pole A",

b) fragment  obszaru  górniczego z³o¿a  kruszyw  natural-
nych �Przywory - pole B",

c) dolina  Odry ( nieudokumentowane z³o¿e ),
2)  Dla obszarów  udokumentowanych  z³ó¿ kruszyw  natu-

ralnych �Przywory - pole A"  i  �Przywory -     pole  B" obowi¹zuj¹
przepisy  prawa  geologicznego  i górniczego.

3. Teren  objêty  niniejszym  planem   znajduje  siê w
obszarze  prawnie  udokumentowanych  zasobów   wód  pod-
ziemnych :

1)  Zbiornik  wód  podziemnych  triasu  �rodkowego  nr  333
Opole - Zawadzkie,  zajmuj¹cy  ca³y  obszar  opracowania  pla-
nu.

2)  Zbiornik  wód  podziemnych  nr  336 - Niecka  Opolska,
którego  fragment  przebiega  w  dnie  Odry,  na  pograniczu  wsi
Przywory  z  Groszowicami.

Na  obszarach  udokumentowanych  zasobów  obowi¹zu-
j¹  przepisy  prawa  wodnego.

4. Plan  okre�la  obszary  nara¿one  na  niebezpieczeñ-
stwo  powodzi.

 Na  obszarach  tych  ustala  siê  zakaz  wznoszenia  no-
wych  budynków.  Obowi¹zuj¹  przepisy  prawa  wodnego.

5.   W  granicach planu  nakazuje  siê  stosowanie  rozwi¹-
zañ  minimalizuj¹cych  oddzia³ywania  na  otoczenie  w  zakresie;
ha³asu  i  wibracji, emisji  zanieczyszczeñ  do  atmosfery,  zanie-
czyszczenia  wód  powierzchniowych  i  podziemnych  oraz  gleby,
jak  równie¿  promieniowania  elektromagnetycznego.

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

1) dla  terenów  MN, 1MN

a) od  �róde³  komunikacji  drogowej
Leq  dla  dnia [ 6°° -  22°° ] - 55 dB(A)
Leq  dla  nocy [ 22° °- 6°° ] - 45 dB(A)

b)  od  pozosta³ych  obiektów  i  grup  �róde³  ha³asu
Leq  dla  dnia [ 6°° -  22°° ] - 45 dB(A)
Leq  dla  nocy [ 22° °- 6°° ] - 40 dB(A)

2) dla  terenów  MW, M/U, UP:

a) od  �róde³  komunikacji  drogowej
Leq  dla  dnia [ 6°° -  22°° ] - 55 dB(A)
Leq  dla  nocy [ 22° °- 6°° ] - 45 dB(A)

b)  od  pozosta³ych  obiektów  i  grup  �róde³  ha³asu:
Leq  dla  dnia [ 6°° -  22°° ] - 50 dB(A)
Leq  dla  nocy[ 22° °- 6°° ] - 40 dB(A)

3) dla  terenów  MR, MR1:

a) od  �róde³  komunikacji  drogowej
Leq  dla  dnia [ 6°° -  22°° ] - 60 dB(A)
Leq  dla  nocy [ 22° °- 6°° ] - 50 dB(A)

b)  od  pozosta³ych  obiektów  i  grup  �róde³  ha³asu:
Leq  dla  dnia [ 6°° -  22°° ] - 50 dB(A)
Leq  dla  nocy [ 22° °- 6°° ] - 40 dB(A

4) dopuszczalnego  poziomu  ha³asu  na  innych  tere-
nach  -  nie  normuje  siê.

Normy okre�lone  powy¿ej  ulegaj¹ zmianie w przypadku
zmiany warto�ci dopuszczalnych stê¿eñ tych substancji na mocy
przepisów szczególnych i obowi¹zuj¹  wówczas  warto�ci   okre-
�lone  w  przepisach szczególnych.

7.  Pomieszczenia  przeznaczone  na  sta³y  pobyt  ludzi,  w
szczególno�ci  znajduj¹ce  siê  w  obiektach  lokalizowanych  i
modernizowanych  w  pierwszej  linii  zabudowy  dróg  publicz-
nych,  powinny  spe³niaæ  wymagania  Polskiej  Normy  reguluj¹-
cej  ochronê  przed  ha³asem  pomieszczeñ  w  budynkach  oraz
dozwolone  warto�ci  poziomu  d�wiêku  w  pomieszczeniach.

8.   Uci¹¿liwo�æ  prowadzonej  dzia³alno�ci   gospodarczej
w  zakresie  emisji  wibracji,  zanieczyszczeñ  powietrza  atmos-
ferycznego,  substancji  zapachowych,  niejonizuj¹cego  pro-
mieniowania  elektromagnetycznego  oraz  zanieczyszczenia
gruntu  i  wód  nie  mo¿e  powodowaæ  przekroczenia  obowi¹zu-
j¹cych  standardów  �rodowiskowych, okre�lonych  przepisami
szczególnymi  oraz  wywo³ywaæ  konieczno�æ  ustanowienia
obszaru  ograniczonego  u¿ytkowania.

9.   Przedsiêwziêcia  mog¹ce  znacz¹co  oddzia³ywaæ  na
�rodowisko,  dla  których  obowi¹zek  sporz¹dzenia  raportu
mo¿e  byæ  wymagany,  wymagaj¹  przeprowadzenia  procedury
oceny  oddzia³ywania  na  �rodowisko  zgodnie  z  obowi¹zuj¹cy-
mi  przepisami  szczególnymi  a  wnioski  i  uwagi  z  niej  wyni-
kaj¹ce  nale¿y  uwzglêdniæ  w  decyzji  o  warunkach  zabudowy
i  zagospodarowania  terenu.

10.   Na  terenach  istniej¹cych  gospodarstw  rolnych,  w
których  dokonywane  jest przechowywanie  okresowe  lub
magazynowanie  substancji  toksycznych ( �rodków ochrony
ro�lin,  materia³ów  smarowych  i  pêdnych  do   sprzêtu  rolnicze-
go )  bez zabezpieczeñ  przed  przenikaniem  tych  substancji  do
wód  powierzchniowych, podziemnych  oraz  gruntu,  ustala  siê
obowi¹zek  dostosowania  obiektów  do  celów  sk³adowania
(uszczelnienie  pod³o¿a  i  w³a�ciwe  rozwi¹zanie  kanalizacji).
Obowi¹zek  nale¿y  wykonaæ  w  okresie  do  dwóch  lat  od  dnia
opublikowania  niniejszej  uchwa³y.

11.   Ustala  siê  obowi¹zek  projektowania  nowych  obiek-
tów,  w  których  przechowywane  bêd¹  okresowo  lub  magazy-
nowane  dla  celów  handlowych  lub  us³ugowych  substancje
toksyczne,  w  tym  ropopochodne  oraz  substancje  promienio-
twórcze -    z  uwzglêdnieniem   wykonania   zabezpieczeñ   elimi-
nuj¹cych   przenikanie  tych  substancji  do  wód  powierzchnio-
wych,  podziemnych  i  gruntu    wraz  z  urz¹dzeniami   monitoru-
j¹cymi.
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12.   Na  terenie  objêtym  opracowaniem  zabrania  siê
wprowadzania do  wód  powierzchniowych,  podziemnych  i  grun-
tów   nie oczyszczonych  �cieków  bytowych i opadowych  z   tere-
nów   komunikacyjnych  oraz  placów.

13.   Nie   nale¿y  prowadziæ  odwodnieñ  wg³êbnych  (  np.
odwodnienie  studniami  lub  ig³ofiltrami )  aby  nie  obni¿aæ
poziomu  wody  gruntowej    na  terenach  przyleg³ych.

14.   Warstwê  gleby ( humusu )  przed  przyst¹pieniem  do
budowy  nale¿y  zdj¹æ  i  zagospodarowaæ  przy  rekultywacji
terenu.

15. Masy  ziemne,  usuwane  lub  przemieszczane  w
zwi¹zku  z  realizacj¹  inwestycji  na     terenach  objêtych  planem,
nale¿y   wykorzystaæ  do  celów  niwelacji  terenu  w  miejscu
realizacji  inwestycji  lub  innym  na  terenie  gminy -  wskazanym
przez  Wójta  Gminy  Tarnów  Opolski.

Rozdzia³ 6

Ogólne  warunki  zabudowy  i   zagospodarowania  tere-

nów

§ 16. 1. Na  terenach   w  granicach   planu  ustala  siê:

1)  powierzchnie nowych   dzia³ek  dla  zabudowy  miesz-
kaniowej  jednorodzinnej  powinny  wynosiæ  co  najmniej:

a)   w  zabudowie  wolno stoj¹cej  700m2

b)   w  zabudowie  bli�niaczej  460m2

2)   szeroko�æ  frontowa  dzia³ki  powinna  wynosiæ  co
najmniej  20 m.  w  zabudowie  wolno stoj¹cej  oraz  15 m  w
zabudowie  bli�niaczej,

3)   granice  nowych  podzia³ów  wewnêtrznych  terenów
o  tym  samym  sposobie  u¿ytkowania,  oznaczone  na  rysunku
planu  stanowi¹cym  za³¹cznik    do  niniejszej  uchwa³y,  okre�lo-
ne   jako  orientacyjne ,  nie  s¹  �ci�le  obowi¹zuj¹ce,  dopuszcza
siê  ich  zmianê  z  zastrze¿eniem  zachowania  szeroko�ci
frontu  dzia³ki  budowlanej  mierzonej  w  linii  zabudowy,  pozwa-
laj¹cej  na  prawid³owe  jej  zagospodarowanie.  Inny  ni¿  na
rysunku  planu  podzia³  nieruchomo�ci  powinien  uwzglêdniaæ
zasadê  dostêpno�ci   wyznaczonych  dzia³ek  do komunikacji  i
uzbrojenia  oraz  mo¿liwo�æ  wykonania  innych  ustaleñ   wyni-
kaj¹cych  z  uchwa³y  oraz  przepisów  szczególnych.

2. Ze  wzglêdu  na  wystêpuj¹cy  na  obszarze  opracowa-
nia  planu  wysoki  poziom  wód  gruntowych  nie  zaleca  siê
podpiwniczenia  budynków.

3. W  przypadku  dzia³ek  zabudowanych  nie  posiadaj¹-
cych  na  rysunku  planu  okre�lonej nieprzekraczalnej  linii
zabudowy  ustala  siê:

a)   dla  budynku  mieszkalnego istniej¹cego, mo¿liwo�æ
utrzymania  linii  zabudowy  wyznaczonej  jego    frontow¹  elewa-
cj¹,

b)  dla  innych  budynków,  odleg³o�ci  okre�liæ  nale¿y
zgodnie  z  obowi¹zuj¹cymi  przepisami   szczególnymi.

4. Tereny,  dla  których  plan  miejscowy  ustala  inne  od
dotychczasowego  przeznaczenie,  mog¹  byæ  wykorzystywane
w  sposób  dotychczasowy  do  czasu  ich  zagospodarowania
zgodnego  z  planem,  o  ile  ich  u¿ytkowanie  nie powoduje
przekroczenia  dopuszczalnych  norm  emisji  do  �rodowiska  w
zakresie  zanieczyszczenia  powietrza  , gleby, wody  i  ha³asu  lub
nie  stanowi  ograniczenia  zagospodarowania  zgodnego  z
planem  na  terenach  s¹siednich.

5. Bez  konieczno�ci  zmiany  planu  dozwolone  jest:
a)   na  terenach  us³ug  publicznych  zmiana  przeznacze-

nia  terenu  na  inne  funkcje  us³ug  publicznych,
b)   na  terenach  us³ug  komercyjnych  zmiana  przezna-

czenia  na  inne  funkcje  us³ug  komercyjnych.

6. Na  terenach  objêtych  planem  nie  przeznacza  siê
terenów  pod  budowê  obiektów  handlowych  o  powierzchni
sprzeda¿owej  powy¿ej  1000m2.

Rozdzia³  7

Przepisy  koñcowe

§ 17. W  sprawach  nie  okre�lonych  ustaleniami niniej-
szego   planu,  obowi¹zuj¹  przepisy  ustaw  szczególnych  i
norm.

§  18. Dla  terenów  objêtych  niniejszym   planem,  zgodnie
z  art.  36  ust.3  ustawy  o  zagospodarowaniu  przestrzennym,
ustala  siê   stawkê  procentow¹  s³u¿¹c¹  naliczaniu  op³aty  w
zwi¹zku  ze  wzrostem  warto�ci  nieruchomo�ci,  w nastêpuj¹-
cej   wysoko�ci  :

1) tereny  projektowanego  budownictwa  MN   i  M/U  -    5   %.
2) tereny  projektowanego  budownictwa  MW  -    5    %

3) tereny  projektowanych  us³ug  komercyjnych UCh, UCg,

UCr                                                                                    -    10   %

4) tereny  projektowanych  funkcji    P,  P/U  i  S/Uch -  10    %

5) tereny  us³ug  publicznych  grupy  UP          -       0      %

6) tereny  zabudowy  zagrodowej  M/Ui, MR  oraz  rolnictw-

twa                                                                                       -     0   %

7) tereny  zieleni  infrastruktury  technicznej   i  dróg -   0     %.

Przy  zbywaniu  nieruchomo�ci  po³o¿onych  na  terenach
okre�lonych  niniejszym planem,   Wójt Gminy  Tarnów  Opolski
pobierze  jednorazow¹  op³atê,  okre�lon¹  na  wy¿ej  wymienio-
nym  poziomie   w  stosunku  do  wzrostu  warto�ci  nieruchomo-
�ci.

§ 19. W  granicach  obszaru  objêtego  niniejsz¹  uchwa³¹
trac¹  moc:

a)  ustalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego gminy  Tarnów  Opolski, zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr VI / 42 / 90   Rady  Gminy  Tarnów  Opolski   z  dnia  6
grudnia  1990r.   ( Dz .Urz.  Woj. Op.  z  1991r.  Nr 4,  poz. 80 ) wraz
z  pó�niejszymi  zmianami  wprowadzonymi  do  tego  planu,

b)  ustalenia  miejscowego  planu szczegó³owego zago-
spodarowania  przestrzennego osiedla  budownictwa  jednorodzin-
nego  we  wsi  Przywory, zatwierdzonego  uchwa³¹ Nr XIII / 108 / 91
Rady  Gminy  Tarnów  Opolski   z  dnia  19  grudnia  1991r
(Dz .Urz.  Woj. Op.  z  1999r.  Nr 2,  poz. 14 ) .

§ 20. Wykonanie  uchwa³y  powierza  siê  Wójtowi  Gminy
Tarnów  Opolski.

§ 21. Uchwa³a   wraz  z  za³¹cznikiem   podlega  og³oszeniu
w  Dzienniku  Urzêdowym  Województwa  Opolskiego.

§ 22. Uchwa³a  wchodzi  w  ¿ycie  po  up³ywie  14  dni  od
dnia  og³oszenia  w  Dzienniku  Urzêdowym  Województwa  Opol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
 Rady   Gminy
Jan Damboñ


