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Uchwała Nr XIII/87/07
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

z dnia 20 grudnia 2007 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,  
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 20 ust.1 i art. 29 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,  
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 880), w związku z uchwałą 
Nr XXXII/234/05 Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 29 grudnia 
2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie, 
po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie, 
Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje:

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie.

2. Miejscowy plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje ob-
szar miasta Zawadzkie oraz wsi Żędowice i wsi Kielcza.

3. Granice terenu objętego planem określone są na rysun-
kach planu w skali 1 : 2000, stanowiących załączniki nr: 1, 2 i 3 do 
niniejszej uchwały, zwanych w dalszej treści rysunkami planu.

§ 2.1. Integralną częścią planu są:
1) rysunki planu, o których mowa w § 1 ust. 3,

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w pla-
nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych,

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach są 
obowiązującymi ustaleniami planu:

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania terenu,

2) symbole przeznaczenia terenu,
3) elementy kompozycji urbanistycznej:
a) ulice stanowiące układ urbanistyczny,
b) obowiązujące linie zabudowy,
c) akcenty urbanistyczne,
d) ścieżki rowerowe,
e) ciągi piesze,
4) inne oznaczenia wynikające z przepisów szczególnych:
a) obiekty zabytkowe objęte ochroną w niniejszym planie,
b) stanowiska archeologiczne,
5) strefy:
a) sanitarna wokół cmentarza,
b) ochrony konserwatorskiej,
c) ochrony bezpośredniej ujęć wód podziemnych,
d) ochrony pośredniej wewnętrznej ujęć wód podziemnych,
e) techniczne wokół obiektów i sieci infrastruktury technicz-

nej,
6) tereny zamknięte oznaczone na rysunku planu symbo-

lem Tz, dla których plan nie zawiera ustaleń.
3. Zastosowane na rysunku planu oznaczenia cyfrowe  

i literowe oznaczają:
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1) oznaczenia literowe na początku symbolu wskazują na 
jednostki strukturalne, wydzielone z obszaru objętego planem:

A – miasto Zawadzkie,
B – wieś Żędowice,
C – wieś Kielcza,
2) oznaczenia cyfrowe wskazują na kolejny numer terenu 

wydzielonego liniami rozgraniczającymi w ramach danego ob-
szaru,

3) oznaczenia literowe po kolejnym numerze terenu okre-
ślają przeznaczenie podstawowe dla danego terenu, będące 
przedmiotem przepisów ogólnych i szczegółowych.

§ 3. Przedmiotem ustaleń planu są: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, ozna-

czone na rysunku planu symbolem MW,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usłu-

gami towarzyszącymi, oznaczone na rysunku planu symbolem 
MWU,

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ozna-
czone na rysunku planu symbolem MN,

4) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem RM,

5) tereny zabudowy rekreacji indywidualnej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem ML,

6) tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej, oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem UMN,

7) tereny usług administracji publicznej, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem UPa,

8) tereny usług oświaty, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem UPo,

9) tereny usług zdrowia i opieki społecznej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem UPz,

10) tereny usług kultury, sportu, rekreacji i turystyki ozna-
czone na rysunku planu symbolem UPk,

11) tereny usług kultu religijnego, oznaczone na rysunku 
planu symbolem UKr,

12) tereny usług bezpieczeństwa publicznego i służb ra-
towniczych, remizy OSP, oznaczone na rysunku planu symbolem 
UPi,

13) tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku 
planu symbolem US,

14) tereny usług, oznaczone na rysunku planu symbolem U,
15) tereny usług rzemiosła, oznaczone na rysunku planu 

symbolem UR,
16) tereny usług turystycznych, oznaczone na rysunku pla-

nu symbolem Ut,
17) tereny zabudowy przemysłowej, produkcyjnej, skła-

dów i magazynów, oznaczone na rysunku planu symbolem P,
18) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbo-

lem R,
19) tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, 

ogrodniczych i hodowlanych, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem RU,

20) tereny lasów i zalesień, oznaczone na rysunku planu 
symbolem ZL,

21) tereny dolesień, oznaczone na rysunku planu symbo-
lem ZLd,

22) tereny obsługi gospodarki leśnej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem ZLu,

23) tereny rodzinnych ogrodów działkowych, oznaczone 
na rysunku planu symbolem ZD,

24) tereny cmentarzy, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem ZC,

25) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu 
symbolem ZP,

26) tereny wód powierzchniowych, cieków i zbiorników 
wodnych, oznaczone na rysunku planu symbolem Ws,

27) obszary zagrożone zalewami powodziowymi, ozna-
czone na rysunku planu symbolem ZZ,

28) sieć wodociągowa, oznaczona na rysunku planu sym-
bolem w,

29) sieć kanalizacji sanitarnej, oznaczona na rysunku pla-
nu symbolem ks,

30) sieć kanalizacji deszczowej, oznaczona na rysunku 
planu symbolem kd,

31) sieć instalacji gazowej, oznaczona na rysunku planu 
symbolem g,

32) sieć elektroenergetyczna, oznaczona na rysunku pla-
nu symbolem eN,

33) sieć ciepłownicza, oznaczona na rysunku planu sym-
bolem c,

34) sieć telekomunikacyjna, oznaczona na rysunku planu 
symbolem t, 

35) tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, oznaczone na 
rysunku planu symbolem W,

36) tereny urządzeń odprowadzania i oczyszczania ście-
ków sanitarnych, oznaczone na rysunku planu symbolem K,

37) tereny urządzeń gazowniczych, oznaczone na rysunku 
planu symbolem G,

38) tereny urządzeń ciepłowniczych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem C,

39) tereny urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone 
na rysunku planu symbolem E,

40) tereny urządzeń telekomunikacji, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem T,

41) tereny składowiska odpadów, oznaczone na rysunku 
planu symbolem O,

42) tereny urządzeń komunikacji i obsługi transportu sa-
mochodowego, oznaczone na rysunku planu symbolem KSU,

43) tereny parkingów i garaży, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem KS, 

44) tereny dróg, oznaczone na rysunku planu symbolami:
a) KDG – droga główna (obwodnica),
b) KDZ – droga zbiorcza,
c) KDL – droga lokalna,
d) KDD – droga dojazdowa,
e) KDW – droga wewnętrzna dojazdowa,
45) tereny urządzeń i tras komunikacji kolejowej, oznaczo-

ne na rysunku planu symbolem KK.

§ 4. Zakres planu obejmuje ustalenia obowiązkowe, o któ-
rych mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz określa:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tere-
ny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-
wania,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury,
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania prze-

strzeni publicznych,
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiek-
tów,

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów, w tym terenów narażonych na niebezpieczeństwo po-
wodzi,
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8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości objętych planem miejscowym,

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej,

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 5. Celem planu jest podniesienie warunków życia miesz-
kańców, poprzez:

1) tworzenie warunków dla działalności inwestycyjnej, 
umożliwiającej przestrzenny rozwój Miasta i Gminy,

2) ochronę wartości środowiska przyrodniczego i krajo-
brazowego gminy oraz dziedzictwa historyczno – kulturowego,  
z uwzględnieniem rozwoju funkcji rekreacyjno – turystycznej,

3) poprawę ładu przestrzennego, przy minimalizacji konflik-
tów, wynikających z przeznaczenia terenów dla różnych funkcji,

4) określenie jednolitych zasad rozbudowy i nadbudowy 
istniejących budynków oraz realizacji nowych obiektów,

5) wyznaczenie terenów, na których będą mogły być zloka-
lizowane usługi komercyjne i publiczne, zwiększające atrakcyj-
ność Miasta i Gminy,

6) wyznaczenie nowych terenów do realizacji inwestycji  
o charakterze przemysłowym i produkcyjnym.

§ 6. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia planu,  

o którym mowa w § 1 uchwały,
2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę, 

o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
3) ustawie (bez bliższego określenia) – należy przez to 

rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

4) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć 
przepisy obowiązujących ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

5) jednostce strukturalnej – należy przez to rozumieć ob-
szary w obrębie planu, wyznaczone granicami na rysunku planu 
oraz w tekście niniejszej uchwały,

6) celach publicznych – należy przez to rozumieć cele 
publiczne wymienione w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o go-
spodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 
z późn. zm.),

7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to ro-
zumieć taki rodzaj przeznaczenia, które zostało ustalone pla-
nem jako przeważające na danym terenie objętym inwestycją, 
wydzielonym liniami rozgraniczającymi, na rzecz którego należy 
rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty przestrzenne, przy za-
chowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami,

8) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to ro-
zumieć rodzaj przeznaczenia odmienny od podstawowego, do-
puszczony na wyznaczonym terenie jako przeznaczenie, które 
wzbogaca i uzupełnia przeznaczenie podstawowe,

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię zabudowy z zakazem przekroczenia jej obiektami 
kubaturowymi,

10) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to ro-
zumieć linię zabudowy, w której znajduje się płaszczyzna lica 
budynku z zakazem przekroczenia jej obiektami kubaturowymi,

11) terenie – należy przez to rozumieć obszar wyznaczo-
ny na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony 
symbolami literowymi i cyfrowymi,

12) wysokości budynku – należy przez to rozumieć wy-
sokość budynku od poziomu terenu do kalenicy dachu w najwyż-
szym jej punkcie, 

13) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez 
to rozumieć stosunek sumy powierzchni zabudowy wszystkich 
budynków lokalizowanych na działce lub terenie objętym inwe-
stycją, do powierzchni terenu inwestycji,

14) obiektach i urządzeniach produkcyjnych o małej 
uciążliwości dla otoczenia – należy przez to rozumieć takie 
przedsięwzięcia, które na podstawie przepisów szczególnych 
nie są zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddzia-
ływać na środowisko, 

15) działalności nieuciążliwej – należy przez to rozumieć 
funkcję usługową i produkcyjną, jako działalność gospodarczą 
dopuszczoną na terenie działki budowlanej, której funkcjonowa-
nie nie powoduje przekroczenia standardów emisyjnych i stan-
dardów jakości środowiska, określonych w przepisach szcze-
gólnych, z dopuszczeniem przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane 
sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na śro-
dowisko, zgodnie z przepisami szczególnymi,

16) adaptacji – należy przez to rozumieć przebudowę po-
mieszczeń lub obiektów budowlanych w celu spełniania innych 
niż dotąd funkcji użytkowych; przez adaptację rozumiemy rów-
nież przystosowanie istniejącego obiektu do nowych wymagań, 
bez zmiany jego funkcji; adaptacja zachowuje wszystkie walory 
architektoniczne istniejących obiektów budowlanych,

17) strefie technicznej lub strefie ochronnej od sieci 
i obiektów infrastruktury technicznej – należy przez to rozu-
mieć strefę negatywnego oddziaływania na ludzi zamieszkują-
cych stale,

18) uciążliwości oddziaływania – należy przez to ro-
zumieć ponadnormatywne zanieczyszczenia powietrza, wód, 
ziemi oraz ponadnormatywne oddziaływanie hałasu, szkodliwe 
promieniowanie i wibracje,

19) terenach publicznych – należy przez to rozumieć te-
reny ogólnodostępne przeznaczone do użytku publicznego,

20) usługach – należy przez to rozumieć tereny usług  
o charakterze czysto komercyjnym z zakresu działalności nie-
uciążliwej, do których zalicza się usługi w zakresie: handlu, ga-
stronomii, hotelarstwa, turystyki, usługi biurowe, projektowe, 
prawne, edukacji, usługi zdrowia, usługi sportowo – rekreacyjne, 
usługi obsługi urządzeń komunikacji, centra wystawowo – logi-
styczne, instytucje finansowe itp.,

21) usługach publicznych – należy przez to rozumieć 
usługi służące realizacji celów publicznych z zakresu: admini-
stracji lokalnej i ponadlokalnej, oświaty, sportu, rekreacji, zdro-
wia, opieki społecznej, kultury, infrastruktury technicznej oraz 
inne usługi zaliczane do działalności nieuciążliwej.

Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć 
zgodnie z ich definicjami zawartymi w przepisach szczegól-
nych.

Rozdział II
Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego planem

§ 7. W celu zachowania ładu przestrzennego, a w szcze-
gólności utrzymania charakteru zabudowy w mieście Zawadzkie 
oraz w sołectwach Żędowice i Kielcza, ustala się następujące 
ogólne zasady zabudowy, obowiązujące na całym obszarze ob-
jętym planem:

1) obiekty budowlane mogą być realizowane wyłącznie 
na terenach przeznaczonych na ten cel, z zachowaniem okre-
ślonych w rozdziale V przepisów dotyczących poszczególnych 
terenów, wydzielonych liniami rozgraniczającymi,

2) grunty rolne przeznaczone w planie pod zabudowę, do 
czasu rozpoczęcia inwestycji, powinny być użytkowane w do-
tychczasowy sposób,



Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 9    - 530 -      poz. 232

3) usytuowanie nowych budynków, zlokalizowanych w ob-
rębie grup istniejącej zabudowy lub w ich sąsiedztwie, musi na-
wiązywać do formy tej zabudowy, a w szczególności uwzględniać 
przeważający kąt pomiędzy linią frontu budynku, a linią rozgrani-
czającą drogi oraz musi zachować linię zabudowy,

4) sposób usytuowania budynków w obrębie projektowa-
nych zespołów zabudowy winien uwzględniać:

a) zachowanie obowiązujących linii zabudowy, określo-
nych na rysunku planu,

b) zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy, określo-
nych na rysunku planu,

c) wymogi wynikające z przepisów szczególnych, dotyczą-
ce usytuowania budynków w stosunku do granic działki i działek 
sąsiednich,

5) gabaryty, forma architektoniczna budynków i pozosta-
łych elementów zagospodarowania (mała architektura, ogro-
dzenia, zieleń) powinny być kształtowane w sposób harmonijnie 
nawiązujący do cech lokalnego krajobrazu i sąsiadującej zabu-
dowy,

6) dla zapewnienia ciągłości kulturowej i utrzymania cha-
rakteru śródmiejskiej zabudowy oraz zabudowy istniejącej w cen-
trum wsi Żędowice i wsi Kielcza, należy stosować formy nawiązu-
jące do tradycji budownictwa regionu, poprzez skalę zabudowy, 
bryłę, geometrię dachów, podziały architektoniczne, proporcję 
powierzchni murów i otworów oraz nawiązanie współczesnymi 
formami do lokalnej tradycji architektonicznej,

7) wprowadza się zakaz stosowania od strony terenów 
publicznych ogrodzeń betonowych, w tym również prefabryko-
wanych, poza podmurówkami lub słupami o prostych formach,

8)  w celu dostosowania projektowanej oraz przebudowy-
wanej substancji do istniejącej zabudowy sąsiedniej, należy wy-
znaczyć w projekcie budowlanym obszar analizowany w części 
dotyczącej zagospodarowania terenu,

9) dopuszcza się usytuowanie obiektów budowlanych  
w odległości 1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną lub 
bezpośrednio przy granicy, gdy ze względu na rozmiary dział-
ki (szerokość działki nie większa niż 18,0 m) nie jest możliwe 
zachowanie odległości wymaganych przepisami szczególnymi, 
pod warunkiem zachowania wymogów określonych w planie  
i w przepisach szczególnych.

§ 8.1. Za przestrzenie publiczne uznaje się następujące 
tereny przestrzeni publicznej: centra miejscowości, tereny usług 
publicznych, tereny przylegające do dróg publicznych, place, 
skwery, parki, cmentarze, parkingi publiczne. 

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania tere-
nów przestrzeni publicznych:

1) należy zachować wartości kulturowo – krajobrazowe 
obszaru oraz umiejętnie powiązać nowe elementy i obiekty z ist-
niejącymi, w celu zachowania ładu przestrzennego,

2) należy wykształcić, w ramach kompozycji architekto-
nicznej, elementy integrujące (place, pasaże),

3) należy wyposażyć teren w elementy małej architektury 
(w tym reklamy, szyldy), oświetlenie oraz zieleń towarzyszącą  
i zolacyjną tak, by stanowiły jednolity element przestrzenny, do-
stosowany do warunków lokalnych, 

4) nakazuje się kształtowanie pieszej dostępności terenu 
ze szczególną dbałością o osoby niepełnosprawne oraz rozdzie-
lenie komunikacji kołowej i pieszej,

5) wprowadza się zakaz lokalizacji obiektów i urządzeń 
tymczasowych,

6) wprowadza się zakaz lokalizacji w pasach drogowych 
wolno stojących urządzeń reklamowych,

7) dopuszcza się grodzenie nieruchomości od strony pub-
licznych dróg i ulic oraz ciągów pieszo – jezdnych ogrodzeniami 
ażurowymi do wys. 1,8 m, z częścią cokołu stałą nieprzekracza-
jącą 40 cm.

§ 9. Ustala się następujące zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem:

1) dopuszcza się, na wszystkich terenach wyznaczonych 
pod zabudowę, dokonywanie podziału działek, którego celem 
jest powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub regulacja istnie-
jących granic działek. 

Warunkiem dokonania takiego podziału jest zachowanie 
parametrów działki dzielonej, umożliwiających lokalizację zabu-
dowy i rozmieszczenie niezbędnych elementów zagospodaro-
wania zgodnie z przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania 
określonymi w planie;

2) na terenach objętych planem dopuszcza się możliwość 
scalenia i podziału działek zgodnie z ustawą o gospodarce nie-
ruchomościami lub połączenia działek na zasadzie dobrowolnej 
zgody właścicieli, przy uwzględnieniu poniższych warunków:

a) nowe granice podziału na działki budowlane muszą być 
równoległe i/lub prostopadłe do przynajmniej jednej, istniejącej 
granicy bocznej działki dzielonej lub prostopadłe do linii rozgra-
niczającej drogi,

b) wielkość nowo wydzielonych działek budowlanych po-
winna być dostosowana do przeznaczenia terenu i rodzaju za-
budowy,

c) obsługa komunikacyjna nowo wydzielonych działek –  
z wyznaczonych w planie dróg publicznych bądź za pomocą wy-
dzielonych dróg wewnętrznych lub z ustanowioną służebnością 
drogową (drogi wewnętrzne dojazdowe niewyznaczone w planie 
należy wyznaczyć w projekcie podziału terenu).

§ 10. Ustala się następujące zasady rozmieszczania re-
klam i znaków informacyjno – reklamowych:

1) dopuszcza się rozmieszczenie reklam i znaków informa-
cyjno – reklamowych, przy zachowaniu warunków określonych  
w przepisach szczególnych (prawo budowlane, przepisy doty-
czące bezpieczeństwa ruchu drogowego itp.), w formie:

a) słupów reklamowych o wysokości nie większej niż 3,0 m 
i średnicy do 1,2 m,

b) tablic reklamowych na wolno stojących nośnikach, przy 
czym maksymalna wysokość nośnika wraz z tablicą nie może 
przekraczać 5,0 m, a powierzchnia tablicy reklamowej 18,0 m2;

2) umieszczenie wolno stojących reklam i znaków infor-
macyjno - reklamowych nie może powodować utrudnień w ko-
munikacji pieszej, przesłaniać widoków na obiekty zabytkowe 
oraz powodować zakłóceń w kompozycji przestrzennej układów 
urbanistycznych;

3) nie dopuszcza się umieszczania reklam:
a) na budowlach i urządzeniach miejskiej infrastruktury 

technicznej, w obrębie ciągów komunikacyjnych,
b) na mostach, wiaduktach i kładkach dla pieszych,
c) w tzw. „Strefie ciszy”, zastrzeżonej wyłącznie dla zna-

ków miejskiego systemu informacji i urządzeń infrastruktury miej-
skiej.

„Strefę” tę stanowią powierzchnie obejmujące jezdnie ulic 
 i placów wraz z pasami terenu po obu stronach jezdni po 5,0 m 
od krawężnika ulicy klasy zbiorczej KDZ oraz po 2,0 m od krawęż-
nika w ulicach lokalnych KDLi dojazdowych KDD.

§ 11. Wyznacza się tereny wskazane do rewitalizacji na 
terenie byłej Huty „Andrzej” S.A., dla których ustala się:

1) rewitalizację wskazanej zabudowy, podejmowaną na 
podstawie programów rewitalizacyjnych,

2) wszystkie prace remontowe winny być związane z pod-
noszeniem standardu zabudowy i zagospodarowania terenu, 
zgodnie z przepisami szczególnymi.
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Rozdział III
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej

§ 12.1. Obejmuje się ochroną konserwatorską (typu B) za-
bytkowe układy przestrzenne miasta Zawadzkie oraz wsi Żędo-
wice i wsi Kielcza.

2. Dla obszarów, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) zachowanie i rewaloryzację zasadniczych elementów 

kompozycji przestrzennej:
a) zachowania zasadniczych elementów historycznego 

rozplanowania, w tym: układu dróg, podziału działek i sposobu 
zagospodarowania działek siedliskowych,

b) historycznych zasad kształtowania brył i usytuowania 
budynków, w tym szczególnie zachowania linii zabudowy, kształ-
tu rzutu i gabarytów budynków, geometrii dachu, tradycyjnych 
materiałów wykończeniowych i wystroju elewacji,

c) historycznych dominant przestrzennych – kościołów;
2) kontynuowanie, w przypadku lokalizacji nowych bu-

dynków, historycznych zasad usytuowania na działce, zasad 
kształtowania rzutu i bryły budynków wybudowanych przed 1945 
rokiem, ich geometrii dachu oraz tradycyjnych elementów wy-
kończeniowych i detali architektonicznych,

3) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kom-
pozycji przestrzennej oraz nawiązania formami nowoczesnymi 
do lokalnej tradycji architektonicznej i sylwety krajobrazowej, po-
przez zachowanie szczególnego rygoru jakości architektury,

4) ochronę historycznych elementów małej architektury,  
w tym szczególnie krzyży, kapliczek i tablic pamiątkowych,

5) ochronę wszelkich obiektów podziemnych, znalezisk 
oraz odkrytych podczas remontów detali architektonicznych,

6) zakaz lokalizacji funkcji uciążliwych.
3. Dopuszcza się rozbiórkę budynków powstałych przed 

1945 r., tylko w przypadkach uzasadnionych bardzo złym stanem 
technicznym, zgodnie z przepisami szczególnymi.

§ 13. Na terenie objętym planem znajdują się następujące 
obiekty zabytkowe i stanowiska archeologiczne, ujęte w rejestrze, 
podlegające ochronie na podstawie przepisów szczególnych:

1) miasto Zawadzkie:
a) Mogiła Zbiorowa Powstańców Śląskich (na cmentarzu 

parafialnym rzymsko – katolickim) 1921 r., Nr rej. 194/88;
2) wieś Żędowice: 
a) Mogiła Zbiorowa Powstańców Śląskich (na cmentarzu 

rzymsko – katolickim) 1921 r., Nr rej. 166/88;
3) wieś Kielcza:
a) Kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja mur 1779 r., XIX w., 

Nr rej. 1134/66 z dnia 10 lutego 1966 r.,
b) Dom drewniany („chałupa”), obecnie dom kultury, klub  

i biblioteka, ul. Dobrego Pasterza 35, drew. 1831 r., Nr rej. 1784/66 
z dnia 8 października 1966 r.,

c) Mogiła Zbiorowa Powstańców Śląskich (na cmentarzu 
rzymsko – katolickim) 1921 r., Nr rej. 193/88,

d) stanowisko archeologiczne nr 1, nr rejestru A – 341/72, 
wpisane do rejestru zabytków w 1972 r.,

e) stanowisko archeologiczne nr 5, nr rejestru A – 1102/98, 
wpisane do rejestru zabytków w 1998 r.

§ 14.1. Niniejszym planem obejmuje się ochroną konser-
watorską obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków, 
zgodnie z gminnym programem opieki nad zabytkami Miasta  
i Gminy Zawadzkie, przyjętym uchwałą Nr XXXVII/272/06 Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. 
Opolskiego Nr 77, poz. 2339), wskazane na rysunku planu:

Zabytki miasta Zawadzkie:

1) ul. Andrzeja 1 – dom,
2)           „        2 – dom,
3)           „        2 – obora,
4)           „        3 – dom,
5)           „        4 – dom,
6)           „        5 – dom,
7)           „        5 – budynek gospodarczy,
8)           „        6 – dom,
9)           „        6 – obora,
10)          „        7 – dom,
11)          „            8 – dom,
12)          „         10 – dom,
13) ul. Dębowa 1 – dom,
14)               „        3 – dom,
15)               „        5 – dom,
16)               „        7 – dom,
17)               „        9 – dom,
18) ul. Dębowa 11 – budynek byłej szkoły, 
19) ul. Dębowa 13 – budynek biurowy – administracyjny,
20) ul. Dworcowa 2 – dom,
21)               „            4 – dom,
22)               „            4 – komórki lokatorskie,
23)               „            5 – budynek (bank, poczta),
24)               „            6 – komórki lokatorskie,
25)               „         6A – oficyna,
26)               „            8 – dom,
27)               „         8A – oficyna,
28) ul. Dzierżyńskiego 1A – dom (obecnie ul. Handlowa),
29)              „                    1A  – komórki lokatorskie (obecnie 

ul. Handlowa),
30) ul. Harcerska 1 – dom,
31)               „            1 – komórki lokatorskie, 
32) ul. Kolejowa 1 – budynek stacyjny stacji PKP,
33) ul. Kolejowa 1 – warsztat,
34)               „         4 – dom,
35)               „         4 – komórki lokatorskie,
36)               „         6 – dom,
37)               „       10 – dom,
38)               „       12 – dom,
39)               „       12 – komórki lokatorskie,
40)               „       14 – dom, 
41) ul. Krótka 2 – dom,
42) ul. Ligonia 1-15 – osiedle robotnicze, 
43) ul. Lubliniecka 1 – dom, 
44)               „              2 – dom,
45)               „              3 – dom,
46)               „              4 – dom, 
47)             „            5 – plebania kościoła rzymsko - katoli-

ckiego, 
48) ul. Lubliniecka – kościół parafialny rzymsko - katolicki 

p.w. Świętej Rodziny,
49) ul. 1 Maja 9 - 31 – osiedle robotnicze,
50)               „ 10 - 30 – osiedle robotnicze,
51) ul. Miarki 1 – dom w osiedlu robotniczym,
52)               „   1 – komórki lokatorskie,
53)               „   3 – dom w osiedlu robotniczym,
54)               „   5 – dom w osiedlu robotniczym,
55)               „   2, 4, 6 – domy w osiedlu robotniczym,
56)               „   7, 11 – domy w osiedlu robotniczym,
57)               „   9 – dom w osiedlu robotniczym,
58)               „   10 – dom,
59)               „   12 – dom,
60)               „   14 – dom,
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61)               „   16 – dom,
62)               „   13, 15, 17 – domy w osiedlu robotniczym,
63)               „   20/20A – dom w osiedlu robotniczym,
64) ul. Mickiewicza 2-12 – osiedle robotnicze,
65)               „               3 – dom,
66) ul. Opolska 6 – dom,
67)               „        8 – dom,
68)               „      10 – dom,
69)               „      12 – dom,
70)               „      14 – dom,
71)               „      16 – dom,
72)               „      17 – dom, obecnie sklep,
73)               „      19 – dom, poczekalnia PKS,
74)               „      20 – dom,
75)               „      20A – oficyna,
76)                  „        21 – pastorówka przy kościele ewangelicko 

- augsburskim,
77) ul. Opolska          – kościół ewangelicko – augsburski,
78)               „           22 – dom,
79)               „           28 – dom,
80)               „           30 – dom,
81)               „           30 – oficyna (bar – restauracja),
82)               „           30 – warsztat,
83)               „           34 – dom,
84)               „  27/27A – dom,
85)               „  29/29A – dom,
86)               „  31/31A – dom,
87)               „  33/33A – dom,
88)               „  35/35A – dom,
89)               „  37/37A – dom,
90)               „  39/39A – dom,
91)               „  41/41A – dom,
92)               „  41A/43 – komórki lokatorskie,
93)               „  43/43A – dom,
94)               „           40 – dom,
95)               „           42 – dom,
96)               „           44 – dom,
97)               „           45 – dom,
98)               „           45 – budynek gospodarczy,
99)               „           47 – szkoła,
100)             „        48A – szkoła,
101)             „           49 – dom,
102)             „           49 – komórki lokatorskie,
103)             „           51 – dom,
104)             „           51 – oficyna,
105)             „           56 – dom,
106)             „           56 – warsztat,
107)             „           62 – dom,
108)             „           62 – budynek gospodarczy,
109)             „           64 – dom,
110)             „           65 – stodoła,
111)             „           65 – obora,
112)             „           66 – dom,
113)             „           67 – dom,
114)             „           69 – dom,
115)             „           70A – dom,
116)             „           71 – dom,
117)             „           73 – dom,
118)              „           k. nr-u 73 – transformator sieci elektrycz-

nej (budynek),
119)             „           76 – dom,
120)             „           77 – dom,
121)             „           79 – dom,
122)             „           81 – dom,
123)             „           83 – dom,
124)             „           84 – dom,
125)             „           85 – dom,

126)             „           86 – dom,
127)             „           86 – obora,
128)             „           87 – dom,
129)             „           90 – dom,
130)             „           91 – dom,
131)             „           92 – dom,
132)             „           94 – dom,
133)             „           96 – dom,
134)             „           108A – budynek gospodarczy,
135)             „           112 – obora,
136)             „           116 – dom,
137)             „           118 – dom,
138)             „           120 – dom,
139)             „           122 – dom,
140)             „           124 – dom,
141)             „           126 – dom,
142)             „           128 – dom,
143)             „           130 – dom,
144)             „           132 – dom, 
145)             „                   – kaplica cmentarna,
146) ul. Polna 3 – budynek biurowy,
147) ul. Stawowa 2 – dom,
148)             „           2 – budynek gospodarczy,
149)             „           8 – dom,
150)             „          12 – dom,
151)             „          12 – budynek gospodarczy,
152) ul. Strzelecka 6 – budynek biurowy – Nadleśnictwo,
153)             „           6 – wozownia w zespole Nadleśnictwa,
154)             „           6 – stodoła w zespole Nadleśnictwa,
155)             „           8 – leśniczówka „Rytwiny”,
156)            „           8 – stodoła w zespole leśniczówki „Rytwiny”,
157) ul. 20-Stycznia 1 – dom,
158)             „             3/5 – dom,
159) ul. Szpitalna 1 – dom,
160)           „            2 – szpital, obecnie zakład opieki zdro-

wotnej (przychodnia),
161) ul. Ks. Wajdy 3 – dom,
162)            „            10 – dom,
163)            „            12 – dom,
164) ul. Waryńskiego 3-19 – osiedle robotnicze,
165) ul. Zielona 1-11 – osiedle robotnicze;

Zabytki wsi Kielcza:

166) ul. Dobrego Pasterza – dzwonnica przy kościele pa-
rafialnym,

167)             „           – kaplica cmentarna na cmentarzu „No-
wym”,

168)              „                – Droga Krzyżowa – 14 kapliczek na 
cmentarzu „Nowym”;

169)             „           – 14 – kapliczka przydrożna,
170)             „     26 – plebania przy kościele parafialnym,
171)             „      37 – dom,
172) ul. Opolska 24 – dom,
173)             „           26 – dom,
174) ul. Stare Osiedle 1 – rządcówka w zespole pofolwar-

cznym,
175)             „           14 – stodoła w zespole pofolwarcznym,
176)            „          19 – gorzelnia w zespole pofolwarcznym,
177) ul. Ks. Wajdy 14 – dom,
178)             „           27 – dom,
179)             „           31 – dom;

Zabytki wsi Żędowice:

180) ul. Ks. Wajdy – kościół parafialny,
181) ul. Ks. Wajdy – kaplica,
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182)             „          2 – zajazd,
183) ul. Dworcowa 17 – budynek stacyjny stacji kolejowej,
184)             „                1 – dom,
185)             „                6 – dom,
186)             „                8 – dom,
187)             „              11 – dom,
188)             „              13 – dom,
189)             „              16 – dom,
190)             „              18 – dom,
191)             „              25 – dom,
192) ul. Harcerska 1 – komórki lokatorskie,
193)             „                5 – dom,
194) ul. Konopnickiej 6 – dom,
195) ul. Miarki 5 – dom,
196) ul. Młyńska 1 – młyn wodny,
197) ul. Opolska 30 – dom,
198)             „          35 – dom,
199)             „                41 – dom,
200)             „                42 – dom,
201)             „                48 – dom,
202)             „                50 – dom,
203)             „          52/54 – dom,
204)             „                65 – dom,
205)             „                66 – dom,
206)             „                67 – dom,
207)             „                69 – dom,
208)             „                72 – dom,
209)             „                73 – dom,
210)             „                87 – dom,
211)             „                89 – dom,
212)             „                91 – dom,
213)             „                91 – obora,
214)             „                93 – dom,
215)             „                95 – dom,
216)             „              128 – dom,
217)             „              130 – dom,
218)             „              134 – dom,
219)             „              148 – dom,
220) ul. Stawowa 1 – dom,
221)             „            5 – dom,
222)             „         21 – młyn wodny,
223) ul. Strzelecka 4 – dom,
224)             „            10 – budynek gospodarczy,
225)              „           12 – dom,
226)             „            12 – transformator sieci elektrycznej,
227)             „            22 – dom,
228)             „            30 – kapliczka przydrożna,
229)             „            43 – dom,
230)             „            45 – dom,
231) ul. XXX-Lecia 2 – dom.

2. Dla obiektów objętych ochroną w planie miejscowym 
(obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków) ustala się historycz-
ną ochronę skali i bryły zabudowy, formy architektonicznej, geo-
metrii dachu i elewacji, w tym detalu architektonicznego otworów 
okiennych i drzwiowych oraz ich bezpośredniego otoczenia.

3. Na terenach przeznaczonych pod zabudowę, znajdują-
cych się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów wymienionych 
w ust. 1 dopuszcza się wprowadzanie nowych elementów prze-
strzennych, podporządkowanych zabytkowej strukturze całości, 
z ograniczeniami w zakresie intensywności zabudowy, gabary-
tów i formy architektoniczno – budowlanej.

§ 15.1. Niniejszym planem obejmuje się ochroną konser-
watorską stanowiska archeologiczne ujęte w gminnej ewidencji 

zabytków, zgodnie z gminnym programem opieki nad zabytkami 
Miasta i Gminy Zawadzkie, przyjętym uchwałą Nr XXXVII/272/06 
Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 21 września 2006 r. (Dz. Urz. 
Woj. Opolskiego Nr 77, poz. 2339), wskazane na rysunku planu:

miasto Zawadzkie:

1) stanowisko nr 2 – działka nr 1864/4 z mapy 6 – znalezi-
ska: 2 zabytki kamienne,

2) stanowisko nr 3 – działka nr 644/1 z mapy 3 – znaleziska: 
3 zabytki krzemienne,

3) stanowisko nr 4 – działka nr 681 z mapy 3 – znaleziska: 
zabytki krzemienne, bryła żużla,

4) stanowisko nr 5 – działki nr: 645, 746 z mapy 3 – znale-
ziska: 30 fragmentów naczyń, 9 brył żużla;

wieś Żędowice:

5) stanowisko nr 5 – działki nr: 242, 251, 253 z mapy 2 
– znaleziska: fragmenty naczyń,

6) stanowisko nr 6 – działki nr: 255/2, 256 z mapy 2 – zna-
leziska: 1 fragment naczynia,

7) stanowisko nr 7 – działka nr 262 z mapy 2 – znalezisko: 
3 fragmenty naczyń,

8) stanowisko nr 8 – działka nr 274 z mapy 2 – znalezisko: 
fragmenty naczyń, 2 bryły żużla dymarskiego,

9) stanowisko nr 9 – działka nr 1655 z mapy 7 – znalezisko: 
fragmenty naczyń, 6 brył żużla dymarskiego,

10) stanowisko nr 10 – działka nr 1781 z mapy 7 – znalezi-
sko: fragment naczyń,

11) stanowisko nr 12 – działki nr: 62, 63 z mapy 1 – znale-
zisko: 11 fragmentów naczyń,

12) stanowisko nr 13 – działki nr: 891, 892, 893, 900, 902, 
905, 906, 907, 901/1, 901/2 z mapy 3 – znalezisko: fragmenty 
naczyń,

13) stanowisko nr 14 – działka nr 870 z mapy 3 – znalezi-
sko: 15 fragmentów naczyń,

14) stanowisko nr 15 – działki nr: 946, 947, 948, 955, 956/3, 
956/4, 966/2, 971/6 z mapy 3 – znalezisko: 20 fragmentów na-
czyń;

wieś Kielcza:

15) stanowisko nr 1 – działka nr 171 z mapy 2 – znaleziska: 
fragmenty naczyń,

16) stanowisko nr 5 – działki nr: 190, 191, 254, 257, 258, 
259, 260, 261, 277/3 z mapy 2 – znaleziska: fragmenty naczyń, 
zabytki krzemienne,

17) stanowisko nr 10 – działki nr: 548, 549 z mapy 1 – zna-
leziska: 6 zabytków krzemiennych,

18) stanowisko nr 11 – działka nr 136 z mapy 1 – znalezi-
ska: 26 fragmentów naczyń,

19) stanowisko nr 12 – działka nr 439 z mapy 3 – znalezi-
ska: fragmenty naczyń,

20) stanowisko nr 13 – działka nr 113 z mapy 1 – znalezi-
ska: 2 zabytki krzemienne, 3 fragmenty naczyń;

2. W celu ochrony archeologicznej stanowisk archeolo-
gicznych wymienionych w ust. 1, w przypadku odkrycia w trakcie 
prac ziemnych reliktów kultury materialnej, ustala się obowiązek 
powiadomienia o tym fakcie Opolskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków, wstrzymania prac oraz udostępnienia terenu 
do badań archeologicznych. 
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Rozdział IV
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego

§ 16. 1. Dla terenu objętego planem ustala się następujące, 
ogólne zasady ochrony środowiska:

1) Obejmuje się ochroną Obszar Chronionego Krajobrazu 
„Lasy Stobrawsko – Turawskie” oraz obszary skupione wokół do-
liny Małej Panwi, stanowiącej korytarz ekologiczny o znaczeniu 
regionalnym, polegającą na:

a) ochronie sieci hydrograficznej budowanej przez Małą 
Panew i jej dopływy,

b) utrzymaniu i wzbogaceniu walorów przyrodniczych po-
wierzchni łąkowych i zalesionych, w tym zachowanych drzewo-
stanów grądowych i olszowych, a także zespołów roślin prawnie 
chronionych,

c) kontynuacji tworzenia użytków ekologicznych i zespo-
łów przyrodniczo – krajobrazowych.

2) Dla terenów zlokalizowanych w obrębie Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu „Lasy Stobrawsko – Turawskie” dopuszcza 
się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie 
raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz za-
dań wykonywanych na rzecz obronności kraju i bezpieczeństwa 
państwa, prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych 
z bezpieczeństwem powszechnym i realizacji inwestycji celu 
publicznego, zgodnie z przepisami szczególnymi.

3) Na całym terenie objętym planem zakazuje się:
a) lokalizacji zakładów stanowiących zagrożenie poważ-

nych awarii, o których mowa w przepisach szczególnych,
b) lokalizacji przedsięwzięć, które mogą mieć negatywny 

wpływ na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt,
c) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków przekraczają-

cych ilości normatywne bezpośrednio do cieków wodnych i gruntu,
d) lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z uwagi 

na ochronę głównych zbiorników wód podziemnych GZWP.
4) Na całym terenie objętym planem nakazuje się:
a) racjonalne wykorzystanie gruntów na terenach prze-

znaczonych do zainwestowania, z zachowaniem właściwych 
proporcji pomiędzy wskaźnikami powierzchni zabudowy oraz 
powierzchni biologicznie czynnej, wyznaczonych dla poszcze-
gólnych terenów,

b) ochronę i kształtowanie istniejących terenów czynnych 
biologicznie poprzez nadanie im właściwych funkcji niepowodu-
jących degradacji,

c) utrzymanie istniejących wód powierzchniowych poprzez 
zapewnienie właściwych warunków korzystania z nich oraz 
ochronę i podwyższanie ich stanu ekologicznego,

d) przebudowę i rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej,

e) podczyszczanie wód opadowych i roztopowych przed 
odprowadzaniem ich do zbiornika, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi,

f) stosowanie rozwiązań eliminujących lub ograniczają-
cych uciążliwości dla otoczenia, w tym emisję ponadnormatyw-
nego hałasu oraz promieniowania elektromagnetycznego itp.; 
w przypadku przekroczenia obowiązujących norm uciążliwości 
należy stosować zabiegi lub środki ochronne wynikające z prze-
pisów szczególnych, uwzględniających wymogi dla obszarów 
chronionych,

g) w zakresie gospodarki odpadami – stosowanie prze-
pisów powszechnie obowiązujących o utrzymaniu czystości  
i porządku, a w szczególności określonych w regulaminie wpro-
wadzonym uchwałą Nr XXXIX/280/06 Rady Miejskiej w Zawadz-
kiem z dnia 26 października 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego  
Nr 87, poz. 2565),

h) na terenach miejsc postojowych o utwardzonych na-
wierzchniach obowiązek stosowania urządzeń do odprowadza-
nia wód opadowych, wyposażonych w separatory związków ro-
popochodnych.

2. Na podstawie art. 113 i 114 ustawy Prawo ochrony 
środowiska wskazuje się niżej wymienione tereny objęte pla-
nem, należące do poszczególnych rodzajów przeznaczenia, 
dla których zostały określone dopuszczalne poziomy hałasu.  
Dla tych terenów należy przyjmować poziom hałasu ustalony dla 
przeważającej funkcji:

1) dla terenów o przeznaczeniu podstawowym MWU, UMN 
– jak dla zabudowy przeznaczonej na cele mieszkaniowo – usłu-
gowe,

2) dla terenów o przeznaczeniu MN, MW, ML – jak dla za-
budowy mieszkaniowej,

3) dla terenów o przeznaczeniu RM – jak dla zabudowy 
zagrodowej,

4) dla zabudowy mieszkaniowej znajdującej się na tere-
nach usługowych U oraz budynków usług związanych ze stałym 
albo czasowym pobytem dzieci i młodzieży, dotrzymanie obowią-
zującego poziomu hałasu należy realizować poprzez zastosowa-
nie rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki 
akustyczne w budynkach.

Dla pozostałych terenów nie ustala się dopuszczalnego 
poziomu hałasu zgodnie z przepisami szczególnymi.

Rozdział V
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu

§ 17.1. Ustala się obowiązek zapewnienia dostępu do 
cieków wodnych i rowów melioracyjnych właściwemu zarząd-
cy, w tym zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do wód 
powierzchniowych w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od linii 
brzegu.

2. Wskazuje się granice obszarów zagrożonych zalewami 
powodziowymi, oznaczone na rysunku planu symbolami: A.ZZ, 
B.ZZ, C.ZZ. Dla terenów zagrożonych powodzią ustala się:

1) zakazuje się lokalizowanie obiektów produkcji zwierzę-
cej zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko,

2) dopuszcza się realizację obiektów budowlanych wyłącz-
nie w przypadku, gdy pozwalają na to warunki geotechniczne 
rozmieszczenia, posadowienia i rozwiązań konstrukcyjno – tech-
nicznych dla tych obiektów, ustalone w dokumentacji geologicz-
no – inżynierskiej sporządzonej w tym celu,

3) utrzymuje się istniejącą zabudowę wraz z możliwością 
dokonywania remontów oraz podwyższenia standardów, pod 
warunkiem uzyskania pozwoleń wymaganych przepisami szcze-
gólnymi,

4) tereny położone w sąsiedztwie dolin, cieków wodnych 
oraz trwałych użytków zielonych towarzyszących tym ciekom, 
należy zagospodarować w sposób uwzględniający zagrożenie 
powodziowe, 

5) zakazuje się: gromadzenia ścieków, odchodów zwie-
rzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które 
mogą zanieczyścić wody, lokalizacji stacji paliw oraz składowisk 
złomu, prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,  
w tym w szczególności ich składowania, z wyłączeniem odpadów 
bytowo – gospodarczych gromadzonych na własnej działce,

3. Ustala się strefy potencjalnego oddziaływania na śro-
dowisko:

1) zasięg oddziaływania cmentarza – zgodnie z przepisami 
szczególnymi:

a) zakaz zabudowy mieszkaniowej w zasięgu 50,0 m od 
cmentarza,
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b) zakaz realizacji ujęć wody w zasięgu 150,0 m od cmen-
tarza; realizacja zabudowy mieszkaniowej możliwa jest pod wa-
runkiem podłączenia do sieci wodociągowej. 

4. Obiekty budowlane należy lokalizować w odległości od 
sieci infrastruktury technicznej zgodnie z przepisami szczegól-
nymi. 

5. Przy rozbudowie istniejących sieci infrastruktury tech-
nicznej obowiązuje uwzględnienie etapów realizacji zabudowy 
oraz przewidywanego zapotrzebowania na media, z zachowa-
niem wymaganych odległości od elementów zagospodarowania, 
wymaganych przepisami szczególnymi.

§ 18.1. W celu ochrony eksploatowanych ujęć wody pitnej, 
zgodnie z decyzją Wojewody Opolskiego Nr OŚ-III/6210/31/97  
z dnia 25 marca 1997 r. plan ustala strefy ochrony dla ujęć wód 
podziemnych, zlokalizowanych w obrębie Miasta i Gminy Za-
wadzkie. Strefy obejmują tereny ochrony bezpośredniej oraz 
pośredniej dla studni nr: 1, 1Z, 2, 2A, 2Z, 3, 4 i 5, oznaczone na 
rysunku planu symbolem W. 

2. Na terenach wyznaczonych na rysunku planu, zgodnie 
z ww. decyzją oraz z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  
Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) 
ustala się następujące zakazy i ograniczenia:

1) na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody należy:
a) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwia-

jący przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru 
wody,

b) odprowadzać ścieki z urządzeń sanitarnych, przezna-
czonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń 
służących do poboru wody, poza granicę bezpośredniej ochrony 
terenu,

2) na terenie ochrony pośredniej zewnętrznej zabrania się:
a) wprowadzania nieoczyszczonych ścieków do ziemi i do 

wód powierzchniowych,
b) rolniczego wykorzystania ścieków bytowych i komunal-

nych oraz chemicznych,
c) lokalizacji uciążliwych dla gospodarki wodnej przemy-

słowych oraz bezściółkowych form chowu zwierząt,
d) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunal-

nych oraz przemysłowych,
e) przechowywania i składowania odpadów promienio-

twórczych i chemicznych,
f) lokalizowania nowych cmentarzy i grzebania zwierząt.

Rozdział VI
Szczegółowe warunki, zasady i standardy kształtowa-

nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu

§ 19.1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem A.MW. 

2. Na terenach jednostek strukturalnych: A.MW1, A.MW2, 
A.MW3 i A.MW4 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) wewnętrzne drogi dojazdowe, dojścia, miejsca parkin-

gowe,
b) urządzenia infrastruktury technicznej związane z obsługą  

i zagospodarowaniem terenu, 
c) tereny zieleni towarzyszącej zabudowie,
d) realizacja terenów rekreacyjnych i sportowych towarzy-

szących zabudowie mieszkaniowej,
e) elementy małej architektury.
3. Dla terenów A.MW ustala się następujące zasady zabu-

dowy i zagospodarowania terenu:
1) zachowanie istniejących wjazdów, 

2) istniejące linie zabudowy są nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy,

3) istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna mo-
że podlegać: remontom, przebudowie, wymianie i uzupełnieniu, 
zgodnie z przeznaczeniem terenu,

4) wskaźnik powierzchni zabudowy – max. 60 % powierzch-
ni działki oraz min. 30 % powierzchni biologicznie czynnej,

5) dla terenów A.MW1 ustala się:
a) wysokość zabudowy do pięciu kondygnacji nadziem-

nych, dachy płaskie,
b) utrzymanie istniejącej funkcji usługowo – handlowej  

w parterach budynków mieszkalnych przy ul. Powstańców Ślą-
skich,

6) dla terenów A.MW2 ustala się:
a) wysokość zabudowy – dwie kondygnacje nadziemne  

z dopuszczeniem trzeciej w poddaszu użytkowym, dachy wie-
lospadowe,

b) utrzymanie istniejącego charakteru zabudowy, bez moż-
liwości rozbudowy i nadbudowy, z możliwością remontów i pod-
wyższania standardów; dopuszcza się wymianę dachu, pod wa-
runkiem utrzymania istniejącej geometrii dachu,

7) dla terenów A.MW3 ustala się:
a) wysokość zabudowy – jedna kondygnacja nadziemna, 

z dopuszczeniem drugiej w poddaszu użytkowym, dachy dwu-
spadowe,

b) utrzymanie istniejącego charakteru zabudowy, bez 
możliwości rozbudowy i nadbudowy, z możliwością remontów  
i podwyższania standardów; dopuszcza się wymianę dachu, pod 
warunkiem utrzymania istniejącej geometrii dachu,

8) dla terenów A.MW4 ustala się wysokość budynków 
do czterech kondygnacji nadziemnych lub trzech plus czwarta  
w poddaszu użytkowym – max. 13,0 m; dachy płaskie, dwuspa-
dowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia głównych połaci po-
między 200 – 450,

9) stosowanie pokrycia dachów o kolorze ceglastym, bor-
dowym, brązowym, szarym lub czarnym, z możliwością zasto-
sowania dachówek ceramicznych lub materiałów dachówkopo-
dobnych; kolorystyka tynków jasna, stosowana w odcieniach 
kolorów pastelowych,

10) forma architektoniczna nowo projektowanych i prze-
budowywanych budynków powinna być dostosowana do formy 
budynków sąsiednich lub do formy przeważającej w tym samym 
ciągu zabudowy,

11) dopuszcza się adaptację pomieszczeń strychu na cele 
mieszkalne, zgodnie z przepisami szczególnymi,

12) obowiązek realizacji odpowiedniej ilości miejsc po-
stojowych w formie parkingów pod lub naziemnych, w ilości nie 
mniejszej niż 1 miejsce postojowe na mieszkanie,

13) dla terenów i obiektów zlokalizowanych w strefach 
ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 12 - § 15 ni-
niejszej uchwały,

14) zachowanie linii rozgraniczających ulic i linii zabudowy 
zgodnie z § 62 uchwały,

15) obiekty budowlane należy sytuować w odległości nie 
mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, jednak 
nie mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie  
z przepisami szczególnymi.

§ 20.1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej z usługami towarzyszącymi, oznaczone na 
rysunku planu symbolem A.MWU.

2. Na terenach jednostek strukturalnych A.MWU ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna z możliwością usług w parterze budynku, z zakre-
su handlu, gastronomii, usług publicznych, obsługi ludności itp., 

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) wewnętrzne drogi dojazdowe, dojścia, miejsca parkin-

gowe,
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b) urządzenia infrastruktury technicznej związane z obsługą  
i zagospodarowaniem terenu, 

c) zieleń urządzona,
d) elementy małej architektury.
3. Dla terenu A.MWU ustala się następujące zasady zabu-

dowy i zagospodarowania terenu:
1) zachowanie istniejących wjazdów, 
2) istniejące linie zabudowy są nieprzekraczalnymi liniami 

zabudowy,
3) istniejąca zabudowa może podlegać remontom, przebu-

dowie, wymianie i uzupełnianiu oraz zmianie sposobu użytkowania, 
zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym terenu,

4) wysokość budynków do czterech kondygnacji nadziem-
nych lub trzech plus czwarta w poddaszu użytkowym – max. 13,0 m; 
dachy płaskie lub o symetrycznym układzie połaci (dopuszczalne 
wielospadowe) o kącie nachylenia głównych połaci pomiędzy 200 
– 450,

5) forma architektoniczna nowo projektowanych i prze-
budowywanych budynków powinna być dostosowana do formy 
budynków sąsiednich lub do formy przeważającej w tym samym 
ciągu zabudowy, 

6) wskaźnik powierzchni zabudowy – max. 60 % zabudo-
wanej powierzchni działki oraz min. 25 % powierzchni biologicz-
nie czynnej,

7) nakazuje się realizację właściwej ilości miejsc postojo-
wych w formie parkingów pod lub naziemnych, w ilości nie mniej-
szej niż 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie oraz min. 1 miejsce 
postojowe na każde 20 m2 powierzchni handlu bądź usług, reali-
zowanych w ramach zabudowy wielorodzinnej,

8) zaleca się przebudowę istniejących i realizację nowych 
urządzeń infrastruktury technicznej, niezbędnych do obsługi za-
inwestowania,

9) zachowanie linii rozgraniczających ulic i linii zabudowy 
zgodnie z § 62 uchwały,

10) obiekty budowlane należy sytuować w odległości nie 
mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, jednak 
nie mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie  
z przepisami szczególnymi,

11) dla terenów i obiektów zlokalizowanych w strefach 
ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 12 - § 15 ni-
niejszej uchwały.

§ 21.1. Wyznacza się istniejące i nowe tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 
symbolami A.MN.

2. Na terenach jednostek strukturalnych: A.MN1, A.MN2, 
A.MN3 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) lokalizacja usług handlowo – usługowych, wbudowa-

nych w zabudowę mieszkaniową, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi,

b) zabudowa gospodarcza: garaże, budynki gospodarcze,
c) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
d) urządzenia infrastruktury technicznej i komunalnej,
e) zieleń i ogrody przydomowe.
3. Dla terenu A.MN1 ustala się następujące zasady zabu-

dowy i zagospodarowania terenu:
1) wjazdy na teren – z istniejących i projektowanych ulic,
2) dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy z możli-

wością dokonywania przebudowy, nadbudowy i rozbudowy oraz 
zmiany sposobu użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu, 

3) utrzymuje się istniejące zabudowania gospodarskie dla 
obsługi rolnej, bez prawa rozbudowy, z możliwością dokonywa-
nia remontów i podwyższania standardów,

4) dopuszcza się realizację nowej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w zabudowie wolno stojącej, szeregowej  
i bliźniaczej,

5) wskaźnik powierzchni zabudowy:
a) dla zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej – max. 40% 

powierzchni działki,
b) dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej – max. 50% 

powierzchni działki,
c) dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej – max. 60% 

powierzchni działki,
6) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:
a) dla zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej – min. 30% 

powierzchni działki,
b) dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej i szeregowej 

– min. 20% powierzchni działki,
7) przyjmuje się maksymalną wysokość zabudowy: dla 

budynków mieszkaniowych – 10,0 m; dla budynków gospodar-
czych – 7,0 m; dla budynków garaży – 4,0 m, 

8) wysokość zabudowy mieszkaniowej – do dwóch kon-
dygnacji nadziemnych z dopuszczeniem trzeciej w poddaszu 
użytkowym; zabudowy gospodarczej – do jednej kondygnacji  
z poddaszem użytkowym; budynków garażowych – jedna kon-
dygnacja nadziemna,

9) dachy o symetrycznym układzie głównych połaci, dwu 
lub wielospadowe, o kącie nachylenia pomiędzy 350 – 600; do-
puszcza się zachowanie istniejących dachów płaskich,

10) stosowanie pokrycia dachów o kolorze ceglastym, 
bordowym, brązowym, szarym lub czarnym, z możliwością za-
stosowania dachówek ceramicznych lub materiałów dachówko-
podobnych; kolorystyka tynków jasna, stosowana w odcieniach 
kolorów pastelowych,

11) forma architektoniczna nowo projektowanych i prze-
budowywanych budynków powinna być dostosowana do formy 
budynków sąsiednich lub do formy przeważającej w tym samym 
ciągu zabudowy,

12) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną w drugiej linii zabudowy wyłącznie na działkach z własnym 
dojazdem lub z ustanowioną służebnością przejazdu,

13) zachowanie linii rozgraniczających ulic i linii zabudowy 
zgodnie z § 62 uchwały,

14) w przypadku braku określonej linii zabudowy należy ją 
wyznaczyć dla nowych budynków jako kontynuację linii zabudo-
wy budynku usytuowanego na działce sąsiedniej, znajdującej się 
w większej odległości od linii rozgraniczającej pasa drogowego,

15) ustala się obowiązek wyznaczenia w granicach dzia-
łek min. 2 miejsc postojowych, lub min. 1 miejsca postojowego 
i garażu,

16) utrzymuje się istniejące wolno stojące obiekty usługo-
we, z możliwością dokonywania remontów i podwyższania stan-
dardów, bez prawa rozbudowy, 

17) dla terenów i obiektów zlokalizowanych w strefach 
ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 12 - § 15 ni-
niejszej uchwały,

18) obiekty budowlane należy sytuować w odległości nie 
mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, jednak 
nie mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie  
z przepisami szczególnymi.

4. Dla terenu A.MN2 ustala się następujące zasady za-
budowy i zagospodarowania terenu w obrębie ulic: Opolskiej, 
Karola Miarki, Ligonia oraz Dębowej:

1) wjazdy na teren – z istniejących i projektowanych ulic,
2) utrzymuje się istniejącą zabudowę z możliwością doko-

nywania przebudowy, nadbudowy i rozbudowy oraz zmiany spo-
sobu użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym  
i dopuszczalnym terenu, przy czym nadbudowa nie może wyno-
sić więcej niż 10% istniejącej wysokości budynku,
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3) wskaźnik powierzchni zabudowy – max. 40% powierzch-
ni działki,

4) powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% powierzch-
ni działki,

5) przyjmuje się maksymalną wysokość zabudowy: dla 
budynków mieszkaniowych – 12,0 m, dla budynków gospodar-
czych – 7,0 m, dla budynków garaży – 4,0 m, 

6) wysokość zabudowy mieszkaniowej – do dwóch kon-
dygnacji nadziemnych z dopuszczeniem trzeciej w poddaszu 
użytkowym; wysokość zabudowy gospodarczej – do jednej kon-
dygnacji z poddaszem użytkowym; wysokość zabudowy garażo-
wej – jedna kondygnacja nadziemna,

7) dachy o symetrycznym układzie połaci dwu lub cztero-
spadowe o kącie nachylenia pomiędzy 300 – 450,

8) stosowanie pokrycia dachów o kolorze ceglastym, bor-
dowym, brązowym, szarym lub czarnym, z możliwością zasto-
sowania dachówek ceramicznych lub materiałów dachówkopo-
dobnych; kolorystyka tynków jasna, stosowana w odcieniach 
kolorów pastelowych,

9) forma architektoniczna nowo projektowanych i prze-
budowywanych budynków powinna być dostosowana do formy 
budynków sąsiednich lub do formy przeważającej w tym samym 
ciągu zabudowy,

10) ustala się obowiązek wyznaczenia w granicach dzia-
łek min. 2 miejsc postojowych, lub min. 1 miejsca postojowego 
i garażu,

11) zachowanie linii rozgraniczających ulic i linii zabudowy 
zgodnie z § 62 uchwały,

12) dla terenów i obiektów zlokalizowanych w strefach 
ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 12 - § 15 ni-
niejszej uchwały,

13) obiekty budowlane należy sytuować w odległości nie 
mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, jednak 
nie mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie  
z przepisami szczególnymi.

5. Dla nowo projektowanych terenów zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej A.MN3 ustala się następujące zasady 
zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) części terenów przewidziane do realizacji zabudowy  
w kolejnych etapach powinny być wydzielone w sposób zapew-
niający prawidłową obsługę komunikacyjną, zgodnie z rysun-
kiem planu,

2) obowiązek realizacji infrastruktury technicznej i komuni-
kacyjnej dla nowoprojektowanych terenów mieszkaniowych, 

3) do czasu pełnego uzbrojenia terenu dopuszcza się wy-
dzielenie nowych działek budowlanych, przy istniejących ulicach 
lub z własnym dojazdem, w sposób niekolidujący z projektowa-
nym zagospodarowaniem, zwłaszcza z projektowanym układem 
komunikacyjnym,

4) podział na działki budowlane może nastąpić:
a) w trybie przepisów dotyczących scalenia i podziału nie-

ruchomości,
b) na wniosek zainteresowanych,
5) dopuszcza się zabudowę jednorodzinną w formie wol-

no stojącej, bliźniaczej i szeregowej; w jednym ciągu zabudowy 
obowiązuje ujednolicona forma zabudowy,

6) dla nowych działek budowlanych przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ustala się następującą 
wielkość powierzchni działek:

a) dla zabudowy mieszkaniowej wolno stojącej: min. 700,0 
– 1500,0 m2,

b) dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej: min. 500,0 
– 1000,0 m2,

c) dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej: min. 300,0 
– 500,0 m2,

7) przyjmuje się szerokość działek budowlanych:
a) 18,0 – 30,0 m dla budynków wolno stojących,
b) 14,0 – 18,0 m dla budynków bliźniaczych,
c) 6,0 – 9,0 m dla budynków w zabudowie szeregowej,
8) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy – do 40% 

powierzchni działki, natomiast minimalny udział powierzchni bio-
logicznie czynnej – 30% powierzchni działki,

9) przyjmuje się maksymalną wysokość zabudowy dla bu-
dynków mieszkaniowych – 9,0 m, dla budynków garażowo – go-
spodarczych – 5,0 m,

10) dla zabudowy mieszkaniowej ustala się jedną kondyg-
nację nadziemną z dopuszczeniem drugiej w poddaszu użytko-
wym, natomiast dla budynków garażowo – gospodarczych – jed-
ną kondygnację nadziemną,

11) dachy dla zabudowy mieszkaniowej o symetrycznym 
układzie połaci (dopuszczalne wielospadowe) o kącie nachyle-
nia pomiędzy 350 – 450, natomiast dla budynków garaży 200 - 450; 
dopuszcza się dachy płaskie,

12) stosowanie pokrycia dachów o kolorze ceglastym, 
bordowym, brązowym, szarym lub czarnym, z możliwością za-
stosowania dachówek ceramicznych lub materiałów dachów-
kopodobnych; kolorystyka tynków jasna, w odcieniach kolorów 
pastelowych,

13) w obrębie ulic Waryńskiego i Zielonej dopuszcza się 
linię zabudowy w granicy istniejących działek z drogami dojaz-
dowymi,

14) zakazuje się budowy oddzielnych obiektów kubaturo-
wych dla prowadzonej działalności gospodarczej,

15) obowiązek wyznaczenia w granicach działek min. 2 
miejsc postojowych lub min. 1 miejsca postojowego i garażu,

16) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabu-
dowy zgodnie z § 62 uchwały,

17) dla terenów i obiektów zlokalizowanych w strefach 
ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 12 - § 15 ni-
niejszej uchwały,

18) obiekty budowlane należy sytuować w odległości nie 
mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, jednak 
nie mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie  
z przepisami szczególnymi.

§ 22.1. Wyznacza się istniejące i nowe tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 
symbolami B.MN i C.MN.

2. Na terenach jednostek strukturalnych B.MN i C.MN ustala 
się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi z zakresu handlu detalicznego i hurtowego, ga-

stronomii, agroturystyki, rzemiosła i innych usług bytowych,
b) drogi dojazdowe, dojścia, miejsca parkingowe,
c) lokalizacja obiektów inwentarskich, 
d) urządzenia infrastruktury technicznej związane z obsłu-

gą i zagospodarowaniem terenu,
e) budynki gospodarcze, magazynowe i garaże wolno sto-

jące, 
f) tereny zieleni towarzyszącej zabudowie.
3. Dla terenów B.MN i C.MN ustala się następujące zasady 

zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wjazdy – z istniejących i projektowanych ulic,
2) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania istnieją-

cych budynków gospodarczych w zabudowie zagrodowej na 
usługi rzemieślnicze do trzech stanowisk warsztatowych,

3) dopuszcza się usługi towarzyszące w postaci wolno sto-
jących obiektów oraz wbudowane w zabudowę mieszkaniową,
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4) lokalizacja usług wbudowanych w budynki mieszkalne 
nie może stanowić więcej niż 30% powierzchni użytkowej budyn-
ków mieszkalnych,

5) utrzymuje się istniejącą zabudowę, z możliwością do-
konywania remontów, przebudowy, wymiany i uzupełniania oraz 
zmiany sposobu użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

6) utrzymuje się istniejące gospodarstwa rolne, przy ob-
sadzie zwierząt hodowlanych w granicach nieruchomości nie 
większej niż 5 DJP,

7) działalność usługowa powinna odpowiadać kryteriom 
działalności nie zakłócającej funkcji mieszkaniowej,

8) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
w drugiej linii zabudowy wyłącznie na działkach z własnym dojaz-
dem lub z ustanowioną służebnością przejazdu,

9) max. wskaźnik zabudowy terenu – 50% powierzchni 
działki, natomiast powierzchnia biologicznie czynna – min. 30% 
powierzchni działki,

10) przyjmuje się maksymalną wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkaniowych – 10,0 m,
b) dla budynków gospodarczych, usługowych i rzemieśl-

niczych – 7,0 m,
c) dla obiektów inwentarskich – 5,0 m,
d) dla budynków garaży – 4,0 m,
11) wysokość budynków mieszkalnych – do dwóch kondyg-

nacji nadziemnych z dopuszczeniem trzeciej w poddaszu użyt-
kowym; budynków gospodarczych, usługowych i rzemieślniczych 
– do jednej kondygnacji nadziemnej z poddaszem użytkowym; bu-
dynków inwentarskich i garaży – jedna kondygnacja nadziemna,

12) dachy o symetrycznym układzie połaci (dopuszczalne 
wielospadowe) o kącie nachylenia pomiędzy 200 – 450,

13) stosowanie pokrycia dachów o kolorze ceglastym, 
bordowym, brązowym, szarym lub czarnym z możliwością za-
stosowania dachówek ceramicznych lub materiałów dachówko-
podobnych; kolorystyka tynków jasna, stosowana w odcieniach 
kolorów pastelowych,

14) forma architektoniczna nowo projektowanych i prze-
budowywanych budynków powinna być dostosowana do formy 
budynków sąsiednich lub do formy przeważającej w tym samym 
ciągu zabudowy, 

15) w granicach działek z zabudową mieszkaniową ustala 
się obowiązek wyznaczenia min. 2 miejsc postojowych lub min. 
1 miejsca postojowego i garażu, w granicach działek z usługami 
i rzemiosłem – do 5 miejsc postojowych i garażu na dwa samo-
chody,

16) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną ustala się minimalną wielkość nowo 
wydzielanej działki budowlanej na 1000,0 m2, przy zachowaniu 
krótszego boku o szerokości min. 18,0 m,

17) dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niowo – usługową ustala się minimalną wielkość nowo wydziela-
nej działki budowlanej na 1500,0 m2, przy zachowaniu krótszego 
boku o szerokości min. 20,0 m,

18) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabu-
dowy zgodnie z § 62 uchwały, 

19) dla terenów i obiektów zlokalizowanych w strefach 
ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 12 - § 15 ni-
niejszej uchwały,

20) obiekty budowlane należy sytuować w odległości nie 
mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, jednak 
nie mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie  
z przepisami szczególnymi.

§ 23.1. Wyznacza się nowe tereny zabudowy usługowo 
– mieszkaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolem UMN. 

2. Na terenach jednostek strukturalnych A.UMN ustala 
się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowo 
– usługowa dla prowadzenia działalności usługowo – rzemieśl-
niczej w ramach usług nieuciążliwych oraz zabudowa mieszka-
niowa, 

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) lokalizacja obiektów handlu związanych z obsługą prze-

znaczenia podstawowego,
b) lokalizacja działalności produkcyjnej,
c) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki gospodarcze 

z wyłączeniem budynków inwentarskich),
d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej oraz komu-

nikacja wewnętrzna,
e) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
f) zieleń przydomowa i izolacyjna.
3. Dla terenu A.UMN ustala się następujące zasady zabu-

dowy i zagospodarowania terenu:
1) działalność usługowa i produkcyjna powinna odpowia-

dać kryteriom działalności nieuciążliwej,
2) dopuszcza się usytuowanie zabudowy usługowo – rze-

mieślniczej od strony linii kolejowej, natomiast zabudowy miesz-
kaniowej od projektowanej ulicy KDD,

3) zabudowę mieszkaniową należy izolować od zabudowy 
rzemieślniczo – produkcyjnej zielenią izolacyjną,

4) dla nowo projektowanych terenów inwestycyjnych usta-
la się obowiązek realizacji sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej,

5) wjazd na teren działek – z istniejących i projektowanych 
ulic,

6) minimalna wielkość działki – 2000,0 m2,
7) scalanie lub podział terenów na poszczególne działki 

powinny być związane z realizacją infrastruktury oraz zapewnie-
niem dostępu do dróg publicznych,

8) wskaźnik powierzchni zabudowy terenu – max. 50% po-
wierzchni działki,

9) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – min. 20% 
powierzchni działki,

10) przyjmuje się maksymalną wysokość zabudowy:
a) dla budynków mieszkalnych – 10,0 m,
b) dla budynków usługowych – 12,0 m,
c) dla budynków gospodarczych – 7,0 m,
d) dla budynków garaży – 5,0 m,
11) wysokość budynków mieszkalnych i usługowych 

– do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem trzeciej  
w poddaszu użytkowym, budynków gospodarczych – do jednej 
kondygnacji nadziemnej plus poddasze użytkowe, budynków ga-
rażowych – jedna kondygnacja nadziemna, 

12) dachy o symetrycznym układzie połaci, dachy dwu lub 
wielospadowe,o kącie nachylenia połaci dachowych pomiędzy 
120 – 450; dopuszcza się dachy płaskie,

13) w granicach działek z zabudową mieszkaniową ustala 
się obowiązek wyznaczenia min. 2 miejsc postojowych lub min. 
1 miejsca postojowego i garażu, w granicach działek z usługami 
i rzemiosłem – do 5 miejsc postojowych i garażu na dwa samo-
chody,

14) zachowanie linii rozgraniczających ulic zgodnie z § 62 
uchwały oraz ustala się obowiązującą linię zabudowy w odległo-
ści 6,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,

15) dla terenów i obiektów zlokalizowanych w strefach 
ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 12 - § 15 ni-
niejszej uchwały,

16) obiekty budowlane należy sytuować w odległości nie 
mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, jednak 
nie mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie  
z przepisami szczególnymi.



Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 9    - 539 -      poz. 232

§ 24.1. Wyznacza się tereny zabudowy rekreacji indywi-
dualnej, oznaczone na rysunku planu symbolem ML.

2. Na terenach jednostek strukturalnych C.ML ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa letniskowa dla 

celów rekreacji indywidualnej,
2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) lokalizacja pomieszczeń garażowych i gospodarczych 

wbudowanych w obiekty przeznaczenia podstawowego,
b) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
c) urządzenia infrastruktury technicznej,
d) zieleń przydomowa i izolacyjna.
3. Dla terenów C.ML ustala się następujące zasady zabu-

dowy i zagospodarowania terenu:
1) wjazdy na teren – z istniejących i projektowanych ulic,
2) wysokość budynków – do jednej kondygnacji nadziem-

nej plus poddasze użytkowe; dachy dwu lub czterospadowe, 
symetryczne o kątach nachylenia połaci dachowych 30 – 450, 
wysokość do 7,0 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,

3) forma architektoniczna i charakter zabudowy powinny 
nawiązywać do tradycyjnego budownictwa wiejskiego,

4) dla nowo projektowanych terenów inwestycyjnych usta-
la się obowiązek realizacji sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej,

5) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudo-
wy zgodnie z § 62 uchwały,

6) w granicach działek należy wyznaczyć min. 1 – 2 miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych,

7) realizacja zabudowy wymaga podziału terenu na działki 
budowlane zgodnie z następującymi zasadami:

a) powierzchnia działki budowlanej rekreacyjnej o wielko-
ści min. 1000,0 m2,

b) podział na działki budowlane wymaga zapewnienia im 
obsługi komunikacyjnej, zgodnie z ustaleniami planu oraz prze-
pisami szczególnymi,

c) wydzielanie działek może odbywać się w ramach ist-
niejących podziałów własnościowych, po uprzednim wykonaniu 
wstępnej koncepcji podziału.

§ 25.1. Wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem RM.

2. Na terenach jednostek strukturalnych B.RM i C.RM 
ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy zagro-
dowej oraz gospodarstw rolnych o specjalistycznej działalności 
produkcji rolnej, roślinnej i zwierzęcej, 

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca,
b) budynki gospodarcze, magazynowe, garaże,
c) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
d) rzemiosło usługowe i wytwórcze oraz inne formy działal-

ności gospodarczej nierolniczej, odpowiadające kryteriom dzia-
łalności nieuciążliwej,

e) chów i hodowla zwierząt gospodarskich zaliczane do 
kategorii działalności nieuciążliwej,

f) usługi agroturystyczne,
g) wykorzystanie stawów hodowlanych dla celów rekrea-

cji i wypoczynku oraz budowa obiektów towarzyszących, w tym 
usług z zakresu handlu i gastronomii.

3. Dla terenów RM ustala się następujące zasady zabudo-
wy i zagospodarowania terenu:

1) utrzymuje się istniejącą zabudowę, z możliwością doko-
nywania remontów, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz 
zmiany sposobu użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym,

2) dla gospodarstw rolnych ustala się maksymalny współ-
czynnik – 40 DJP, z wykluczeniem działalności uciążliwej,

3) dopuszcza się podziały geodezyjne z uwzględnieniem 
następujących warunków:

a) powierzchnia działki zagrodowej min. 3000,0 m2,
b) wszystkie nieruchomości powstałe w wyniku podziału 

obowiązuje bezpośredni dostęp do istniejących lub projektowa-
nych ulic,

c) szerokość działek budowlanych: od 18,0 – 30,0 m dla 
zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej oraz do 
50,0 m dla zabudowy usługowej,

4) przy rozbudowie i uzupełnieniu istniejącej oraz lokalizo-
waniu nowej zabudowy obowiązuje nieprzekraczalna linia zabu-
dowy określona na rysunku planu; na terenach bez określonej 
linii zabudowy obowiązuje linia stanowiąca przedłużenie linii za-
budowy budynku sąsiedniego, położonego w większej odległości 
od ulicy,

5) przy lokalizowaniu nowej zabudowy obowiązują nastę-
pujące wskaźniki zagospodarowania działek budowlanych, jed-
norodzinnych i zagrodowych:

a) wskaźnik powierzchni zabudowy max. 30% powierzch-
ni działki, natomiast powierzchni biologicznie czynnej min. 40% 
powierzchni działki,

b) przy lokalizowaniu nowej zabudowy max. powierzchnia 
zabudowy – 50% powierzchni działki, a powierzchnia biologicz-
nie czynna min. – 30% powierzchni działki,

6) wysokość budynków mieszkalnych – do dwóch kondyg-
nacji nadziemnych z dopuszczeniem trzeciej w poddaszu użytko-
wym, do maksymalnej wysokości 10,0 m od poziomu terenu do 
kalenicy dachu; dachy dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 
połaci dachowych 300 – 450,

7) pozostałe budynki – do wysokości max. 8,0 m od pozio-
mu terenu do kalenicy dachu, do dwóch kondygnacji nadziem-
nych lub jednej z poddaszem użytkowym, dachy dwu lub wielo-
spadowe o kącie nachylenia połaci dachowych od 200 – 450,

8) forma architektoniczna nowych i przebudowanych 
budynków powinna być dostosowana do formy budynków są-
siednich lub do przeważającej w tym samym ciągu zabudowy,  
w szczególności w zakresie gabarytów, wysokości, kształtu da-
chu i kierunku głównej kalenicy dachu,

9) w granicach działek należy przewidzieć 1 – 2 miejsca 
postojowe dla samochodów osobowych; w granicach działek  
z usługami – min. 2 miejsca postojowe, nie wliczając miejsc ga-
rażowych,

10) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabu-
dowy zgodnie z § 62 uchwały.

11) dla terenów i obiektów zlokalizowanych w strefach 
ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 12 - § 15 ni-
niejszej uchwały,

12) obiekty budowlane należy sytuować w odległości nie 
mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, jednak 
nie mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie  
z przepisami szczególnymi.

4. Dla terenów oznaczonych symbolem RM obejmujących 
istniejące zespoły zabudowy zagrodowej dopuszcza się:

1) realizację zakładów rzemieślniczych niepowodujących 
szkodliwych oddziaływań na środowisko przyrodnicze i zdrowie 
ludzi, zgodnie z przepisami szczególnymi,

2) adaptację istniejącej zabudowy gospodarczej na zakła-
dy rzemieślnicze nieuciążliwe lub magazyny,

3) hodowlę zwierząt gospodarskich do 40 DJP w granicach 
jednej nieruchomości, pod warunkiem posiadania gospodarstwa 
rolnego o areale gruntów rolnych wystarczającym do rolniczego 
wykorzystania nawozów naturalnych.

§ 26.1. Wyznacza się tereny usług oświaty oznaczone na 
rysunku planu symbolem UPo. 

2. Na terenach jednostek strukturalnych: A.UPo, B.UPo, 
C.UPo ustala się:
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1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa z zakresu usług 
publicznych oświaty, nauki i kultury,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi oświaty, kultury i nauki,
b) obiekty i urządzenia sportowo – rekreacyjne,
c) usługi administracji,
d) budynki mieszkalne z mieszkaniami służbowymi,
e) dojazdy, dojścia, miejsca postojowe,
f) zieleń urządzona,
g) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
3. Dla terenów UPo ustala się następujące zasady zabu-

dowy i zagospodarowania terenu:
1) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się remonty, prze-

budowę, rozbudowę, wymianę oraz uzupełnienia obiektów i urzą-
dzeń, zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym przeznaczeniem 
terenu,

2) przy remoncie i rozbudowie istniejącej zabudowy należy 
zachować jej formę i charakter, a architektura nowej zabudowy 
powinna nawiązywać do charakteru zabudowy istniejącej,

3) przyjmuje się wysokość zabudowy – do trzech kon-
dygnacji nadziemnych z dopuszczeniem czwartej w poddaszu 
użytkowym – max. 20,0 m; charakter zabudowy i geometrię da-
chu budynków nowo projektowanych dostosować do zabudowy 
istniejącej,

4) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę do 30% 
powierzchni terenu (z wyłączeniem powierzchni boisk szkolnych 
i urządzeń sportowych),

5) powierzchnia biologicznie czynna powinna wynosić nie 
mniej niż 40% powierzchni działki,

6) dla terenów A.UPo dopuszcza się utrzymanie stanu 
istniejącego powierzchni biologicznie czynnej – min. 25% oraz 
przeznaczenie pod zabudowę do 45% powierzchni działki,

7) w granicach działek należy zapewnić miejsca parkingo-
we, w ilości liczonej według wskaźnika: min. 1 miejsce postojowe 
na 100 m2 powierzchni usług, min. 1 miejsce postojowe na 10 za-
trudnionych i min. 5 miejsc postojowych na 100 przewidywanych 
użytkowników,

8) z uwagi na istniejący stopień zainwestowania terenu, dla 
terenów A.UPo, dopuszcza się realizację miejsc parkingowych 
na sąsiednich nieruchomościach, pod warunkiem zachowania 
zgodności z ustaleniami planu,

9) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudo-
wy zgodnie z § 62 uchwały, 

10) dla terenów i obiektów zlokalizowanych w strefach 
ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 12 - § 15 ni-
niejszej uchwały,

11) obiekty budowlane należy sytuować w odległości nie 
mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, jednak 
nie mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie  
z przepisami szczególnymi.

§ 27.1. Wyznacza się tereny usług zdrowia i opieki spo-
łecznej, oznaczone na rysunku planu symbolem UPz.

2. Na terenach jednostek strukturalnych: A.UPz, B.UPz, 
C.UPz ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne, tereny 
zdrowia i opieki socjalnej (Zakłady Opieki Zdrowotnej, Poradnie 
Specjalistyczne, Domy Opieki),

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) usługi publiczne o charakterze komercyjnym związane 

z przeznaczeniem podstawowym, 
b) budynki mieszkalne z mieszkaniami służbowymi oraz 

budynki zamieszkania zbiorowego, związane z przeznaczeniem 
podstawowym,

c) pomieszczenia gospodarcze, garaże,
d) dojazdy, dojścia, miejsca postojowe,
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

f) zieleń urządzona.
3. Dla terenów UPz ustala się następujące zasady zabudo-

wy i zagospodarowania terenu:
1) utrzymuje się istniejące obiekty opieki zdrowotnej, z możli-

wością dokonywania remontów, przebudowy, rozbudowy i nadbu-
dowy lub zmiany sposobu użytkowania na inne usługi realizowane 
w ramach przeznaczenia podstawowego lub dopuszczalnego,

2) wskaźnik powierzchni zabudowy – max. 80% powierzch-
ni działki,

3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – min. 10% 
powierzchni działki,

4) przyjmuje się wysokość zabudowy – do trzech kon-
dygnacji nadziemnych lub do dwóch z dopuszczeniem trzeciej  
w poddaszu użytkowym, 

5) dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci dacho-
wych 200 - 450, 

6) charakter i parametry zabudowy budynków nowo pro-
jektowanych dostosować do budynku przeznaczenia podstawo-
wego,

7) pomieszczenia gospodarcze i garażowe należy lokali-
zować w bryle budynku usługowego,

8) dla terenu A.UPz, zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej 
w Zawadzkiem utrzymuje się funkcję kostnicy miejskiej, z możli-
wością dokonywania remontów i podwyższania standardów,

9) dla terenu A.UPz położonego przy ul. Dębowej 11 w Za-
wadzkiem dopuszcza się lokalizację Stacji Pogotowia Ratunko-
wego,

10) w granicach terenu należy zapewnić miejsca parkingo-
we w ilości liczonej według wskaźnika: min. 1 miejsce postojowe 
na 100 m2 powierzchni usług, min. 1 miejsce postojowe na 10 za-
trudnionych i min. 5 miejsc postojowych na 100 przewidywanych 
użytkowników,

11) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabu-
dowy zgodnie z § 62 uchwały,

12) dla terenów i obiektów zlokalizowanych w strefach 
ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 12 - § 15 ni-
niejszej uchwały,

13) obiekty budowlane należy sytuować w odległości nie 
mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, jednak 
nie mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie  
z przepisami szczególnymi.

§ 28.1. Wyznacza się tereny usług administracji pub-
licznej, oznaczone na rysunku planu symbolem UPa.

2. Na terenach jednostek strukturalnych A.UPa i C.UPa 
ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: obiekty usług administracji 
publicznej,

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) usługi o charakterze komercyjnym związane z obsługą 

przeznaczenia podstawowego (handel materiałami biurowymi, 
gastronomia, punkty ksero itp.) lub inne usługi publiczne,

b) budynki garażowe i gospodarcze,
c) dojazdy, dojścia, miejsca parkingowe,
d) zieleń urządzona,
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
3. Dla terenów UPa ustala się następujące zasady zabu-

dowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania na inne 

usługi publiczne, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub 
dopuszczalnym,

2) utrzymuje się istniejące obiekty administracyjne wraz  
z obiektami towarzyszącymi, z możliwością dokonywania re-
montów, nadbudowy i rozbudowy,

3) przyjmuje się wysokość zabudowy obiektów przezna-
czenia podstawowego – do trzech kondygnacji nadziemnych lub 
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do dwóch z dopuszczeniem trzeciej w poddaszu użytkowym, na-
tomiast dla budynków garażowo – gospodarczych przyjmuje się 
jedną kondygnację nadziemną,

4) dachy symetryczne dwu lub wielosapadowe, o kącie na-
chylenia połaci dachowych 200 - 450,

5) dopuszcza się maksymalną powierzchnię dla nowej 
zabudowy do 50% powierzchni działki, co najmniej 25% terenu 
działki stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,

6) dla terenu oznaczonego symbolem A.UPa (teren Urzę-
du Miejskiego) dopuszcza się przebudowę istniejących urządzeń 
komunikacyjnych, tj. dojazdów do budynków, placyków mane-
wrowych oraz miejsc parkingowych, służących obsłudze zain-
westowania,

7) w granicach terenu należy zapewnić miejsca parkingowe, 
w ilości liczonej według wskaźnika: min. 1 miejsce postojowe na 
100 m2 powierzchni usług, min. 1 miejsce postojowe na 10 za-
trudnionych i min. 5 miejsc postojowych na 100 przewidywanych 
użytkowników,

8) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudo-
wy zgodnie z § 62 uchwały,

9) dla terenów i obiektów zlokalizowanych w strefach 
ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 12 - § 15 ni-
niejszej uchwały,

10) obiekty budowlane należy sytuować w odległości nie 
mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, jednak 
nie mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie  
z przepisami szczególnymi.

§ 29.1. Wyznacza się tereny usług kultury oznaczone na 
rysunku planu symbolem UPk. 

2. Na terenach jednostki strukturalnych A.UPk ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: obiekty usług kultury, spor-

tu, rekreacji i turystyki,
2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) usługi z zakresu handlu, gastronomii, imprez kultural-

nych, wystawiennictwa, edukacji lub innych usług publicznych,
b) wewnętrzna komunikacja,
c) obiekty małej architektury,
d) zieleń urządzona,
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.
3. Dla terenu UPk ustala się następujące zasady zabudo-

wy i zagospodarowania terenu:
1) utrzymuje się istniejącą zabudowę, z możliwością doko-

nywania remontów, przebudowy i rozbudowy,
2) dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania na inne 

usługi publiczne lub komercyjne, 
3) przyjmuje się max. wysokość zabudowy – do 20,0 m, 
4) dachy wielospadowe, o kącie nachylenia połaci dacho-

wych 200 - 450,
5) dopuszcza się maksymalną powierzchnię zabudowy do 

50% powierzchni działki; co najmniej 15% terenu działki stanowić 
powinna powierzchnia biologicznie czynna,

6) w granicach terenu należy zapewnić miejsca parkingowe, 
w ilości liczonej według wskaźnika: min. 1 miejsce postojowe na 
100 m2 powierzchni usług, min. 1 miejsce postojowe na 10 za-
trudnionych i min. 5 miejsc postojowych na 100 przewidywanych 
użytkowników,

7) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudo-
wy zgodnie z § 62 uchwały,

8) dla terenów i obiektów zlokalizowanych w strefach 
ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 12 - § 15 ni-
niejszej uchwały,

9) obiekty budowlane należy sytuować w odległości nie 
mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, jednak 
nie mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie  
z przepisami szczególnymi.

§ 30.1. Wyznacza się tereny usług kultu religijnego, 
oznaczone na rysunku planu symbolem UKr.

2. Na terenach jednostek strukturalnych: A.UKr1, A.UKr2, 
A.UKr3, B.UKr, C.UKr ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: obiekty usług publicznych 
kultu religijnego,

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) obiekty mieszkaniowe związane z przeznaczeniem pod-

stawowym,
b) wewnętrzna komunikacja, miejsca parkingowe,
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
d) garaże, budynki gospodarcze,
e) obiekty małej architektury,
f) zieleń urządzona.
3. Dla terenów UKr ustala się następujące zasady zabudo-

wy i zagospodarowania terenu:
1) utrzymuje się istniejące obiekty sakralne, z możliwością 

dokonywania przebudowy, odbudowy oraz remontów z zacho-
waniem obecnej formy architektonicznej i skali zabudowy,

2) dopuszcza się remonty, przebudowę, rozbudowę i nad-
budowę obiektów określonych w przeznaczeniu dopuszczal-
nym,

3) dla zabudowy z funkcją mieszkaniową przyjmuje się 
wysokość zabudowy – do dwóch kondygnacji nadziemnych  
z dopuszczeniem trzeciej w poddaszu użytkowym – max. 10,0 m; 
dla garaży i budynków gospodarczych – jedna kondygnacja 
nadziemna; charakter zabudowy i geometrię dachu budynków 
nowoprojektowanych dostosować do zabudowy istniejącej; for-
ma architektoniczna harmonizująca z dominującymi obiektami 
sakralnymi,

4) dopuszcza się przebudowę zewnętrznych urządzeń in-
frastruktury technicznej, służącej obsłudze zainwestowania,

5) dopuszcza się max. powierzchnię zabudowy do 30% 
powierzchni działki; co najmniej 30% terenu działki stanowić po-
winna powierzchnia biologicznie czynna,

6) zaleca się zagospodarowanie części terenu zielenią 
urządzoną z elementami małej architektury,

7) na terenie oznaczonym symbolem A.UKr3 dopuszcza 
się budowę ściany pamięci – kolumbarium – wraz z zagospoda-
rowaniem terenu,

8) w granicach terenu należy zapewnić miejsca parkingowe, 
w ilości liczonej według wskaźnika: min. 1 miejsce postojowe na 
100 m2 powierzchni usług, min. 1 miejsce postojowe na 10 za-
trudnionych i min. 5 miejsc postojowych na 100 przewidywanych 
użytkowników,

9) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudo-
wy zgodnie z § 62 uchwały,

10) dla obiektów o wartościach kulturowych wpisanych do 
rejestru i ewidencji zabytków oraz dla obiektów znajdujących się 
w strefach ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia za-
warte w § 12 - § 15 niniejszej uchwały,

11) obiekty budowlane należy sytuować w odległości nie 
mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, jednak 
nie mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie  
z przepisami szczególnymi.

§ 31.1. Wyznacza się tereny usług bezpieczeństwa pub-
licznego i służb ratowniczych, remizy OSP, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem UPi.

2. Na terenach jednostek strukturalnych: A.UPi1, A.UPi2, 
B.UPi, C.UPi ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne – poste-
runek policji oraz remizy OSP wraz z obiektami i urządzeniami 
towarzyszącymi,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) wewnętrzna komunikacja, dojścia, dojazdy, miejsca par-

kingowe,
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b) urządzenia infrastruktury technicznej,
c) zieleń urządzona. 
3. Dla terenów UPi ustala się następujące zasady zabudo-

wy i zagospodarowania terenu:
1) utrzymuje się istniejącą zabudowę, z możliwością doko-

nywania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy oraz remontów, 
zgodnie z przeznaczeniem podstawowym lub dopuszczalnym,

2) dla istniejących obiektów dopuszcza się rozbudowę, re-
monty i nadbudowę: max. wysokość zabudowy – do 10,0 m, dwie 
kondygnacje nadziemne z dopuszczeniem trzeciej w poddaszu 
użytkowym; dachy symetryczne dwu lub wielospadowe o nachy-
leniu połaci dachu budynków od 20° - 40°,

3) dla istniejących obiektów dopuszcza się adaptację czę-
ści pomieszczeń na kluby, świetlice młodzieżowe,

4) dla obiektu policji zlokalizowanego na terenie A.UPi1 
dopuszcza się adaptację i remont obiektu; dopuszcza się wy-
mianę dachu, pod warunkiem zachowania istniejących ką-
tów nachylenia połaci dachowych i zastosowania pokrycia  
z dachówki ceramicznej; ustala się obowiązek utrzymania istnie-
jącej formy architektonicznej oraz parametrów zabudowy,

5) zaleca się jednolitą kolorystykę dachów wszystkich 
budynków, na poszczególnych działkach budowlanych oraz  
w granicach terenu,

6) przyjmuje się wskaźnik zabudowy max. do 50% po-
wierzchni działki, natomiast udział powierzchni biologicznie 
czynnej winien wynosić min. 20% powierzchni działki,

7) w granicach terenu należy zapewnić miejsca parkingowe, 
w ilości liczonej według wskaźnika: min. 1 miejsce postojowe na 
100 m2 powierzchni usług, min. 1 miejsce postojowe na 10 za-
trudnionych i min. 5 miejsc postojowych na 100 przewidywanych 
użytkowników,

8) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudo-
wy zgodnie z § 62 uchwały,

9) dla terenów i obiektów zlokalizowanych w strefach 
ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 12 - § 15 ni-
niejszej uchwały.

§ 32.1. Wyznacza się tereny usług sportu i rekreacji 
oznaczone na rysunku planu symbolami: A.US1, A.US2, A.US, 
B.US, C.US.

2. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego symbo-
lem A.US1 – Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji:

1) przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i rekreacji, 
w tym boiska otwarte oraz obiekty, takie jak: hala sportowa, sta-
dion, amfiteatr, basen kąpielowy, lodowisko sezonowe, strzelnica 
sportowa, korty tenisowe, tory do jazdy na wrotkach itp.

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) realizacja obiektów kubaturowych towarzyszących 

funkcji sportowo – rekreacyjnej,
b) lokalizacja obiektów tymczasowych towarzyszących 

lub związanych z funkcją wypoczynkową i rekreacyjną (przy za-
chowaniu warunków technicznych związanych z ich lokalizacją 
i użytkowaniem),

c) organizacja imprez masowych,
d) lokalizacja usług handlu, gastronomii i hotelarstwa,
e) wewnętrzna komunikacja, miejsca parkingowe,
f) urządzenia infrastruktury technicznej,
g) zieleń izolacyjna i urządzona;
3) ustala się następujące zasady zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) utrzymuje się istniejącą zabudowę obiektów i urządzeń 

sportowo – rekreacyjnych, z możliwością dokonywania remon-
tów oraz rozbudowy i podwyższania standardów,

b) dopuszcza się podział terenu w celu wydzielenia odręb-
nych terenów sportowych, o powierzchni działki min. 3000,0 m2,

c) dla obiektów hal sportowych i basenów dopuszcza się 
indywidualne rozwiązania projektowe w zakresie formy architek-
tonicznej i gabarytów, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla 
tego typu obiektów,

d) realizacja obiektów kubaturowych o wysokości – do dwóch 
kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem trzeciej w poddaszu 
użytkowym; przy wysokości obiektów do 10,0 m; dachy dwu lub 
czterospadowe, o nachyleniu połaci dachowych 300 – 450, o pokry-
ciach z dachówki ceramicznej lub blachodachówki, 

e) dopuszcza się lokalizację małokubaturowych obiektów 
handlu i gastronomii o jednej kondygnacji nadziemnej, max. wy-
sokości zabudowy do 4,0 m i powierzchni całkowitej do 100,0 m2, 
dachy dwu lub czterospadowe, o nachyleniu połaci 200 – 400,  
o pokryciach z dachówki ceramicznej lub blachodachówki,

f) dla imprez masowych ustala się obowiązek zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego oraz przygoto-
wania obiektów pod względem technicznym, sanitarnym i prze-
ciwpożarowym, zgodnie z przepisami szczególnymi,

g) w granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe 
w ilości liczonej według wskaźnika: min. 25 miejsc postojowych 
na 100 przewidywanych użytkowników,

h) obowiązek zagospodarowania części terenu zielenią 
urządzoną,

i) obowiązek kompleksowego rozwiązania funkcji zago-
spodarowania terenu,

j) wskaźnik powierzchni zabudowy dla terenów sportowo – 
rekreacyjnych max. 30% powierzchni działki, natomiast wskaźnik 
powierzchni biologicznie czynnej min, 40% powierzchni działki,

k) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudo-
wy zgodnie z § 62 uchwały,

l) dla terenów i obiektów zlokalizowanych w strefach ochro-
ny konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 12 - § 15 niniejszej 
uchwały.

3. Ustalenia szczegółowe dla terenu oznaczonego sym-
bolem A.US2:

1) przeznaczenie podstawowe: usługi sportu i rekreacji 
– hala sportowa wielofunkcyjna,

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) lokalizacja działalności usługowej z zakresu handlu  

i gastronomii,
b) usługi z zakresu urody i zdrowia t.j. gabinety masażu, 

fizykoterapii, lekarskie, sauna, kluby fintess, siłownie itp.,
c) usługi z zakresu hotelarstwa, stanowiące funkcję towa-

rzyszącą dla przeznaczenia podstawowego,
d) wewnętrzna komunikacja, miejsca parkingowe,
e) garaże, budynki gospodarcze,
f) urządzenia infrastruktury technicznej,
g) zieleń izolacyjna i urządzona,
3) ustala się następujące zasady zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) utrzymuje się istniejące obiekty hali sportowej oraz ist-

niejącą zabudowę towarzyszącą, z możliwością dokonywania 
remontów, przebudowy i podwyższania standardów,

b) dla obiektu hali sportowej dopuszcza się indywidual-
ne rozwiązania projektowe w zakresie formy architektonicznej  
i gabarytów, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tego typu 
obiektów,

c) wysokość budynków garażowych i gospodarczych – do 
4,0 m od poziomu terenu do kalenicy dachu; jedna kondygnacja 
nadziemna, o nachyleniu połaci 300 – 450, o pokryciach z dachów-
ki ceramicznej lub blachodachówki, 

d) w granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe 
w ilości liczonej według wskaźnika: min. 25 miejsc postojowych 
na 100 przewidywanych użytkowników,

e) dopuszcza się przeznaczenie pod zabudowę do 75% 
powierzchni działki; udział powierzchni biologicznie czynnej min. 
10% powierzchni działki,
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f) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudo-
wy zgodnie z § 62 uchwały,

g) dla terenów i obiektów zlokalizowanych w strefach 
ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 12- § 15 ni-
niejszej uchwały.

4. Ustalenia szczegółowe dla terenów oznaczonych sym-
bolem: A.US, B.US, C.US:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja obiektów i urzą-
dzeń usług sportu i rekreacji, w tym: baseny, boiska do gier, korty, 
place zabaw dla dzieci itp., 

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) lokalizacja obiektów kubaturowych towarzyszących 

funkcji sportowo – rekreacyjnej,
b) lokalizacja obiektów tymczasowych towarzyszących 

lub związanych z funkcją wypoczynkową i rekreacyjną (przy za-
chowaniu warunków technicznych związanych z ich lokalizacją 
i użytkowaniem),

c) lokalizacja usług handlu i gastronomii, 
d) wewnętrzna komunikacja, miejsca parkingowe,
e) urządzenia infrastruktury technicznej,
f) zieleń izolacyjna i urządzona,
3) ustala się następujące zasady zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) utrzymuje się istniejące obiekty i urządzenia sportowe,  

z możliwością dokonywania rozbudowy oraz remontów,
b) dopuszcza się realizację boisk sportowych i innych urzą-

dzeń terenowych dla potrzeb jednostek oświatowych, ze wska-
zaniem możliwości zagospodarowania terenu na ogólnodostęp-
ne usługi sportu,

c) dla obiektów basenów dopuszcza się indywidualne roz-
wiązania projektowe w zakresie formy architektonicznej i gabary-
tów, zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tego typu obiek-
tów, 

d) realizacja obiektów kubaturowych związanych z funk-
cją sportowo – rekreacyjną o jednej kondygnacji nadziemnej  
z dopuszczeniem drugiej w poddaszu użytkowym, przy max. 
wysokości obiektów do 7,0 m; dachy dwu lub czterospadowe,  
o nachyleniu połaci 300 – 450, o pokryciach z dachówki ceramicz-
nej lub blachodachówki, 

e) dopuszcza się lokalizację małokubaturowych obiektów 
handlu i gastronomii o jednej kondygnacji nadziemnej do max. wy-
sokości zabudowy – do 4,0 m i powierzchni całkowitej do 100,0 m2, 
dachy dwu lub czterospadowe, o nachyleniu połaci 200 – 400,  
o pokryciach z dachówki ceramicznej lub blachodachówki,

f) dla terenów C.US, zlokalizowanych na obszarach za-
grożonych zalewami powodziowymi ustala się zakaz zabudowy 
obiektami kubaturowymi trwale związanymi z gruntem,

g) wskaźnik zabudowy dla terenów usług turystyczno – rekre-
acyjnych max. 20% powierzchni działki, a udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej winien wynosić min. 60% powierzchni działki,

h) obowiązek zagospodarowania części terenu zielenią 
urządzoną,

i) w granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe 
w ilości liczonej według wskaźnika: min. 25 miejsc postojowych 
na 100 przewidywanych użytkowników,

j) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudo-
wy zgodnie z § 62 uchwały,

k) dla terenów i obiektów zlokalizowanych w strefach 
ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 12 - § 15 ni-
niejszej uchwały,

l) obiekty budowlane należy sytuować w odległości nie 
mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, jednak 
nie mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie  
z przepisami szczególnymi.

§ 33.1. Wyznacza się tereny usług oznaczone na rysunku 
planu symbolem U.

2. Na terenach jednostek strukturalnych: A.U, B.U, C.U 
ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa z za-
kresu: handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, hotelarstwa, 
obsługi urządzeń komunikacji, usług biurowych i administracji, 
finansowych, projektowych, kultury, urody (salony kosmetyczne  
i fryzjerskie), ochrony zdrowia (gabinety i niepubliczne przychod-
nie lekarskie), sportu (siłownie, kluby fitness), centra wystawowo - 
logistyczne i innych usług o charakterze komercyjnym i bytowym,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleń izolacyjna i urządzona,
b) elementy małej architektury,
c) urządzenia infrastruktury technicznej,
d) budynki garażowe, gospodarcze i magazynowe, 
e) lokalizacja funkcji mieszkaniowej,
f) wewnętrzna komunikacja: drogi dojazdowe, dojścia, par-

kingi.
3. Dla terenów U ustala się następujące zasady zabudowy 

i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się lokalizację usług nieuciążliwych o różnej 

formie działalności komercyjnej, 
2) obiekty usługowe w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej 

powinny nawiązywać gabarytem do budynków istniejącej zabu-
dowy mieszkaniowej,

3) warunkiem realizacji nowej zabudowy jest zapewnienie 
dostępu do dróg publicznych,

4) warunkiem realizacji zabudowy na działce jest przyłą-
czenie do systemów infrastruktury technicznej, w szczególności 
do ogólnomiejskiego systemu odprowadzenia ścieków, w tym 
wód opadowych,

5) utrzymuje się istniejącą zabudowę usługową, z możli-
wością dokonywania remontów, nadbudowy, rozbudowy i prze-
budowy,

6) utrzymuje się istniejącą funkcję mieszkaniową na tere-
nach usługowych, z możliwością dokonywania przebudowy, re-
montów i podwyższania standardów, bez prawa rozbudowy, do-
puszcza się nadbudowę do 10% istniejącej wysokości budynku,

7) przyjmuje się maksymalną wysokość zabudowy od 
poziomu gruntu do kalenicy dachu: dla budynków usługowych 
– 12,0 m, dla budynków garaży – 5,0 m, dla budynków magazy-
nowych – 7,0 m,

8) wysokość budynków usługowych – do dwóch kondygna-
cji nadziemnych, z dopuszczeniem trzeciej w poddaszu użytko-
wym; budynków garażowych i magazynowych – jedna kondyg-
nacja nadziemna,

9) dachy o symetrycznym układzie połaci (dopuszczalne 
wielospadowe) o kącie nachylenia 200 – 450, utrzymanie jednoli-
tej kolorystyki dachów wszystkich budynków na poszczególnych 
działkach budowlanych oraz w granicach terenu,

10) forma architektoniczna nowo projektowanych i prze-
budowywanych budynków powinna być dostosowana do formy 
budynków sąsiednich lub do formy przeważającej w tym samym 
ciągu zabudowy, 

11) przy lokalizowaniu zabudowy na działkach obowiązują 
następujące wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik powierzchni zabudowy:
- dla miasta Zawadzkie – max. 70 % powierzchni działki,
- dla wsi Żędowice i wsi Kielcza – max. 60 % powierzchni 

działki,
b) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej:
- dla miasta Zawadzkie – min. 15 % powierzchni działki,
- dla wsi Żędowice i wsi Kielcza – min. 20 % powierzchni 

działki,
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12) zakazuje się sytuowania:
a) nowo projektowanych budynków mieszkalnych oraz lo-

kali mieszkalnych w obrębie obiektów usługowych,
b) wielkopowierzchniowych obiektów handlowych powy-

żej 2000,0 m2,
c) tymczasowych obiektów usługowych (kiosków, budek, 

baraków),
d) usług, których poziom uciążliwości przekracza granice 

posiadanej działki oraz narusza prawa osób trzecich,
e) obiektów kubaturowych bez uprzedniego uzbrojenia 

terenu,
f) otwartych placów składowych,
13) w granicach terenu należy zapewnić miejsca parkingo-

we, w ilości liczonej według wskaźnika: min. 1 miejsce postojowe 
na 100 m2 powierzchni usług, min. 1 miejsce postojowe na 10 za-
trudnionych i min. 5 miejsc postojowych na 100 przewidywanych 
użytkowników,

14) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabu-
dowy zgodnie z § 62 uchwały,

15) dla terenów i obiektów zlokalizowanych w strefach 
ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 12 - § 15 ni-
niejszej uchwały,

16) obiekty budowlane należy sytuować w odległości nie 
mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, jednak 
nie mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie  
z przepisami szczególnymi.

§ 34.1. Wyznacza się tereny usług rzemiosła produkcyj-
nego oznaczone na rysunku planu symbolem UR.

2. Na terenach jednostek strukturalnych: A.UR, B.UR, 
C.UR ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usług produk-
cyjno – rzemieślniczych,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
b) zabudowa mieszkaniowa dla prowadzących działalność 

określoną w przeznaczeniu podstawowym,
c) obiekty usługowe (np. handlowe) związane z realizacją 

przeznaczenia podstawowego,
d) urządzenia towarzyszące, obiekty zaplecza technicz-

nego,
e) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki gospodar-

cze),
f) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
g) zieleń towarzysząca.
3. Dla terenów UR ustala się następujące zasady zabudo-

wy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy mieszkanio-

wej z obiektami usług różnych, w tym rzemiosła produkcyjnego 
nieuciążliwego, z zachowaniem warunków wynikających z prze-
pisów szczególnych,

2) utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową z usłu-
gami, w tym rzemiosła produkcyjnego nieuciążliwego, przy czym 
powierzchnia zabudowy nowej i rozbudowanej obiektów rzemio-
sła łącznie nie może przekroczyć 20% powierzchni działki,

3) dopuszcza się adaptację parterów budynków mieszkal-
nych na cele usługowe, zgodnie z przepisami szczególnymi,

4) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę 
oraz remonty istniejących obiektów o funkcji produkcyjno – rze-
mieślniczej, z dopuszczeniem zmiany sposobu użytkowania na 
cele mieszkalne i usługowe,

5) utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową,  
z możliwością dokonywania remontów i podwyższenia standar-
dów,

6) minimalna powierzchnia wydzielanej nieruchomości dla no-
wych inwestycji o funkcji produkcyjno – rzemieślniczej 1500,0 m2,

7) wskaźnik powierzchni zabudowy – max. 70% powierzch-
ni działki,

8) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – min. 20% 
powierzchni działki,

9) wysokość obiektów – do dwóch kondygnacji nadziem-
nych z dopuszczeniem trzeciej w poddaszu użytkowym, do wy-
sokości max. 10,0 m, 

10) dachy płaskie, dwu lub wielospadowe, o nachyleniu 
połaci dachowych 20o - 45o, o równym kącie nachylenia, kryte 
dachówką lub materiałem dachówkopodobnym,

11) w granicach terenu należy zapewnić miejsca parkingo-
we, w ilości liczonej według wskaźnika: min. 1 miejsce postojowe 
na 1 mieszkanie, min. 1 miejsce postojowe na kaźde 100 m2 po-
wierzchni usług produkcyjno – rzemieślniczych i min. 1 miejsce 
postojowe na 10 zatrudnionych, 

12) dla nowo projektowanych terenów inwestycyjnych 
ustala się obowiązek wyposażenia terenów w urządzenia infra-
struktury technicznej,

13) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabu-
dowy zgodnie z § 62 uchwały,

14) dla terenów i obiektów zlokalizowanych w strefach 
ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 12 - § 15 ni-
niejszej uchwały,

15) obiekty budowlane należy sytuować w odległości nie 
mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, jednak 
nie mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie  
z przepisami szczególnymi,

16) zakazuje się:
a) prowadzenie działalności uciążliwej dla środowiska, 

przekraczającej granice posiadanej działki,
b) gromadzenie i składowanie materiałów toksycznych  

i niebezpiecznych.

§ 35.1. Wyznacza się tereny usług turystycznych, ozna-
czone na rysunku planu symbolem Ut.

2. Na terenach jednostki strukturalnej A.Ut ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) tereny usług turystycznych na obrzeżu stawu hutniczego 

wraz z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami, jak: przystań, 
stanowiska wędkarskie, ścieżki spacerowe, mała architektura, 
sanitariaty,

b) obiekty hotelarstwa, schroniska turystycznego, domków 
kempingowych oraz usług handlu i gastronomii do obsługi tere-
nów turystyki,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) lokalizacja urządzeń sportowo – rekreacyjnych, małych 

boisk gier, kortów tenisowych, sezonowych obiektów gastrono-
micznych i handlowych,

b) urządzenia komunikacji wewnętrznej: drogi dojazdowe, 
parkingi, 

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb 
obsługi terenu,

d) zieleń towarzysząca.
3. Dla terenów Ut ustala się następujące zasady zabudowy 

i zagospodarowania terenu:
1) zaleca się zagospodarowanie terenu według opracowa-

nej koncepcji programowo – przestrzennej, 
2) forma architektoniczna obiektów powinna być indywidu-

alnie dostosowana do funkcji,
3) dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych 

związanych z funkcją turystyczno – rekreacyjną o wysokości 
do dwóch kondygnacji nadziemnych z dopuszczeniem trzeciej  
w poddaszu użytkowym; dachy kryte dachówką lub materiałem 
dachówkopodobnym,

4) dachy dwu lub wielospadowe, nachylenie połaci dachu 
budynków 20o- 45o, o równym kącie nachylenia,
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5) wskaźnik powierzchni zabudowy dla terenów usług tury-
styczno – rekreacyjnych max. 20% powierzchni działki, a udział 
powierzchni biologicznie czynnej – min. 60% powierzchni działki,

6) dopuszcza się realizację zieleni urządzonej o charakte-
rze parkowym,

7) w granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe 
w ilości liczonej według wskaźnika: min. 25 miejsc postojowych 
na 100 przewidywanych użytkowników,

8) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudo-
wy zgodnie z § 62 uchwały,

9) dla terenów i obiektów zlokalizowanych w strefach 
ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 12 - § 15 ni-
niejszej uchwały.

§ 36.1. Wyznacza się tereny zabudowy przemysłowej, 
produkcyjnej, składów i magazynów, oznaczone na rysunku 
planu symbolem P.

2. Dla terenów oznaczonych symbolem A.P1 ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjno 

– przemysłowa, 
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) komunikacja wewnętrzna, parkingi, garaże, 
b) obiekty zaplecza techniczno – administracyjnego i urzą-

dzenia związane z realizacją funkcji podstawowej,
c) obiekty magazynowo – składowe i warsztatowe,
d) usługi związane z realizacją funkcji podstawowej, np. 

handel hurtowy,
e) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, przemysło-

wej i komunalnej,
f) zieleń urządzona i izolacyjna.
3) ustala się następujące zasady zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) dopuszcza się adaptację, remonty, rozbudowę, nadbu-

dowę i przebudowę istniejących obiektów przemysłowo – pro-
dukcyjnych oraz składowo – magazynowych i warsztatowych, 

b) utrzymuje się istniejące obiekty przemysłu hutniczego, 
wraz z adaptacją infrastruktury przemysłowej, w dostosowaniu 
do obowiązujących norm w zakresie ochrony środowiska,

c) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wymaga się 
sporządzenia raportu o oddziaływaniu inwestycji na środowi-
sko oraz dla których może być wymagane sporządzenie raportu  
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi,

d) warunkiem realizacji nowej zabudowy jest zapewnienie 
dostępu do dróg publicznych,

e) max. wysokość nowej zabudowy do 20,0 m, wynikająca 
z potrzeb technologicznych realizowanego przedsięwzięcia, 

f) utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową wraz 
z możliwością dokonywania adaptacji, przekształceń, remontów 
oraz podwyższenia standardów, bez prawa rozbudowy,

g) zakazuje się lokalizacji nowo projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej i użyteczności publicznej,

h) wskaźnik powierzchni zabudowy – max. 90% powierzch-
ni działki,

i) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – min. 5% 
powierzchni działki,

j) sposób zagospodarowania i użytkowania terenów w stre-
fach przyległych do terenów podlegających ochronie akustycz-
nej, zgodnie z przepisami szczególnymi,

k) warunkiem realizacji zabudowy na działce jest przyłą-
czenie do systemów infrastruktury technicznej, w szczególności 
do ogólnomiejskiego systemu odprowadzenia ścieków, w tym 
wód opadowych,

l) nakazuje się budowę urządzeń zabezpieczających 
przed możliwością przedostania się substancji niebezpiecznych 
do wód i ziemi w wyniku sytuacji awaryjnych,

m) nakazuje się wyposażenie nieruchomości w urządzenia 
do gromadzenia odpadów, zgodnie z przepisami szczególnymi,

n) obowiązek oczyszczania wód opadowych w separato-
rach olejowych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji desz-
czowej,

o) w granicach terenu należy zapewnić miejsca parkingo-
we, w ilości liczonej według wskaźnika: min. 1 miejsce postojo-
we na każde 100 m2 powierzchni produkcyjno - przemysłowej  
i min. 1 miejsce postojowe na 10 zatrudnionych,

p) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudo-
wy zgodnie z § 62 uchwały,

q) dla obiektów zlokalizowanych w obrębie stref ochrony 
konserwatorskiej, obowiązują także ustalenia zawarte w § 12 -  
§ 15 niniejszej uchwały,

r) dopuszcza się:
− zmianę sposobu użytkowania istniejących obiektów w ra-

mach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,
− zabezpieczenie terenów pod budowę parkingów,
s) tereny oznaczone symbolem A.P1 objęte zostały pla-

nem rewitalizacji w Zawadzkiem, zgodnie z § 11 uchwały.
3. Dla terenów oznaczonych symbolami: A.P2, B.P2 i C.P2 

ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa produkcyjna, 

składy i magazyny,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) dojazdy, dojścia, miejsca postojowe,
b) obiekty usługowe służące realizacji przeznaczenia pod-

stawowego, np. obiekty handlu,
c) warsztaty rzemieślnicze,
d) lokalizacja zabudowy przemysłu z zakresu działalności 

nieuciążliwej,
e) budynki administracyjne i socjalne, 
f) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
g) zieleń urządzona i izolacyjna,
3) ustala się następujące zasady zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) zakazuje się lokalizację zabudowy mieszkaniowej i uży-

teczności publicznej,
b) utrzymuje się istniejącą zabudowę wraz z możliwością 

dokonywania remontów, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, 
c) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć spełniających 

kryteria działalności nieuciążliwej,
d) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek 

budowlanych:
- dla terenów zlokalizowanych w obrębie projektowanej 

obwodnicy 01 1/2 KDG – min. 3000,0 m2,
- dla pozostałych terenów – min. 1500,0 m2,
e) wskaźnik powierzchni zabudowy – max. 75% powierzch-

ni działki,
f) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – min. 15% 

powierzchni działki,
g) wysokość obiektów o charakterze produkcyjnym i prze-

mysłowym - do 20,0 m, 
h) wysokość nowych budynków, takich jak: budynki biuro-

we, administracyjne, składy, magazyny – do 15,0 m,
i) dachy płaskie, dwuspadowe, dopuszczalne wielospado-

we, o nachyleniu połaci dachowych 12 – 450,
j) obowiązek zapewnienia niezbędnej obsługi komunika-

cyjnej obszaru; teren należy wyposażyć w drogi dojazdowe, pla-
ce postojowe i manewrowe o nawierzchni utwardzonej,

k) w granicach terenu należy zapewnić miejsca parkingo-
we, w ilości liczonej według wskaźnika: min. 1 miejsce postojowe 
na każde 100 m2 powierzchni produkcyjnej i min. 1 miejsce posto-
jowe na 10 zatrudnionych,
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l) warunki realizacji inwestycji:
− zapewnienie dostępu do dróg publicznych,
− wykazanie braku uciążliwości potencjalnego oddziały-

wania na środowisko ze strony wszystkich inwestycji, zgodnie  
z przepisami szczególnymi; uciążliwość obiektów ograniczyć do 
granic terenu, do którego posiada się tytuł prawny,

− pełne uzbrojenie terenu w urządzenia i sieci infrastruk-
tury technicznej z przyłączeniem do istniejących sieci miejskich, 
w szczególności do ogólnomiejskiego systemu odprowadzania 
ścieków, w tym wód opadowych,

m) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabu-
dowy zgodnie z § 62 uchwały,

n) obiekty budowlane należy sytuować w odległości nie 
mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, jednak 
nie mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie  
z przepisami szczególnymi.

4. Dla terenów oznaczonych symbolami: A.P3 i C.P3 usta-
la się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren składów i magazy-
nów,

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) dojścia, dojazdy, miejsca postojowe,
b) obiekty administracyjno – socjalne,
c) obiekty usługowe służące realizacji przeznaczenia pod-

stawowego, np. obiekty handlu,
d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,
e) obiekty rozlewni gazu,
f) zieleń urządzona i izolacyjna,
3) ustala się następujące zasady zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) adaptacja istniejącej zabudowy z możliwością dokonywa-

nia remontów, przebudowy, wymiany i uzupełniania oraz zmiany 
sposobu użytkowania, zgodnie z przeznaczeniem podstawowym  
i dopuszczalnym,

b) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć spełniających 
kryteria działalności nieuciążliwej,

c) zakazuje się lokalizację zabudowy mieszkaniowej,
d) przyjmuje się maksymalną wysokość zabudowy – 12,0 m, 
e) geometria dachu: dachy dwu lub wielospadowe, 

symetryczne,o nachyleniu 120 - 450, 
f) wskaźnik powierzchni zabudowy – max. 70 % powierzch-

ni działki,
g) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – min. 15 % 

powierzchni działki,
h) dopuszcza się adaptację istniejącego uzbrojenia terenu 

oraz realizację innych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
związanych z obsługą terenu objętego planem,

i) warunkiem realizacji zabudowy na działce jest przyłącze-
nie do systemów infrastruktury technicznej, w szczególności do 
ogólnomiejskiego systemu odprowadzania ścieków, w tym wód 
opadowych,

j) w granicach terenu należy zapewnić miejsca parkingo-
we, w ilości liczonej według wskaźnika: min. 1 miejsce posto-
jowe na każde 100 m2 powierzchni składowo – magazynowej  
i min. 1 miejsce postojowe na 10 zatrudnionych,

k) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudo-
wy zgodnie z § 62 uchwały,

l) obiekty budowlane należy sytuować w odległości nie 
mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, jednak nie 
mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi.

§ 37.1. Wyznacza się tereny zieleni urządzonej, ozna-
czone na rysunku planu symbolem ZP.

2. Na terenach jednostek strukturalnych: A.ZP, A.ZP1, 
A.ZP2, C.ZP i C.ZP1 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: parki, skwery, ogrody, zie-
leńce, zieleń towarzysząca obiektom budowlanym,

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) obiekty małej architektury,
b) urządzenia kultury, stanowiące dominanty miejsca, takie 

jak: pomniki, rzeźby, elementy miejsc pamięci, obeliski,
c) place zabaw, ścieżki dydaktyczne, terenowe urządze-

nia sportowe i rekreacyjne, związane z realizacją przeznaczenia 
podstawowego,

d) obiekty kubaturowe, służące obsłudze przeznaczenia 
podstawowego,

e) drogi dojazdowe, dojścia piesze i miejsca parkingowe, 
f) urządzenia infrastruktury technicznej związane z zago-

spodarowaniem i obsługą terenu,
3) ustala się następujące zasady zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) zaleca się zachowanie istniejących publicznych, ogól-

nodostępnych funkcji parkowych i rekreacyjnych,
b) zaleca się utrzymanie i ochronę zieleni niskiej i wyso-

kiej,
c) zakazuje się likwidację terenów zieleni,
d) zakazuje się lokalizację obiektów kubaturowych nie-

związanych z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym 
terenu,

e) przyjmuje się maksymalną wysokość zabudowy – do 
5,0 m,

f) dla obiektów kubaturowych realizowanych na terenach 
ZP ustala się jedną kondygnację nadziemną, dachy symetryczne 
dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych 200 
– 450, w nawiązaniu do charakteru i formy zabudowy przeważa-
jącej na danym terenie, 

g) przy lokalizowaniu zabudowy obowiązują następujące 
wskaźniki zagospodarowania działki:

- wskaźnik powierzchni zabudowy – max. 10 % powierzch-
ni działki,

- wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – min. 70 % 
powierzchni działki,

h) w granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe 
w ilości liczonej według wskaźnika: min. 10 miejsc postojowych 
na 100 przewidywanych użytkowników,

i) dla terenów i obiektów zlokalizowanych w strefie ochrony 
konserwatorskiej, obowiązują ustalenia zawarte w § 12 - § 15 
niniejszej uchwały,

j) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabudo-
wy zgodnie z § 62 uchwały,

k) obiekty budowlane należy sytuować w odległości nie 
mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, jednak 
nie mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie  
z przepisami szczególnymi.

3. Na terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi 
A.ZP1 – tereny parku miejskiego, ustala się ponadto:

1) utrzymuje się i obejmuje ochroną istniejące skupiska 
zieleni wysokiej i niskiej oraz pojedyncze drzewostany stanowią-
ce istotne elementy lokalnego krajobrazu,

2) możliwość lokalizacji niezbędnych sieci infrastruktury 
technicznej, szlaków pieszych i rowerowych oraz obiektów małej 
architektury,

3) docelowo – przeniesienie istniejącego parkingu, na 
teren oznaczony symbolem A.KS, zlokalizowany w zachodniej 
stronie działki Urzędu Miejskiego.

4. Na terenie oznaczonym symbolem A.ZP2, ustala się 
ponadto:

1) ochronę zieleni leśnej i ograniczone przystosowanie ist-
niejących terenów leśnych do funkcji parku leśnego w stopniu 
niezbędnym do publicznego użytkowania,
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2) dopuszcza się realizację i odnowienie istniejących urzą-
dzeń terenowych jak: przejścia piesze, kładki drewniane na mo-
kradłach, siedziska oraz pomosty wędkarskie, kładki, na brzegu 
stawu hutniczego,

3) nakazuje się zachowanie powierzchni biologicznie czyn-
nej nieutwardzonej i naturalnej,

4) zaleca się uporządkowanie zieleni, z bezwzględną 
ochroną wartościowych form zieleni, drzew, z zachowaniem ist-
niejącego ukształtowania terenu,

5) zakazuje się zabudowę kubaturową,
6) zakazuje się lokalizację innych funkcji.
5. Dla terenów oznaczonych symbolem C.ZP1 – tereny 

zieleni parkowej, ustala się ponadto:
1) utrzymuje się tereny wokół istniejących zbiorników i cie-

ków i wodnych,
2) zaleca się pogłębienie i uporządkowanie obrzeża istnie-

jących zbiorników i cieków i wodnych,
3) dopuszcza się realizację elementów małej architektury,
4) dopuszcza się realizację pomostów wędkarskich,
5) dopuszcza się realizację urządzeń terenowych jak: 

przejścia piesze, latarnie, siedziska, kosze na śmieci oraz wpro-
wadzenie zieleni urządzonej i ozdobnej.

6. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 
A.ZP3 – tereny zieleni urządzonej, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urządzonej 
niskiej, o charakterze zieleni ochronnej,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) ciągi i urządzenia uzbrojenia terenu,
b) dojazdy,
c) obiekty małej architektury,
3) ustala się następujące zasady zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) utrzymuje się istniejącą zieleni,
b) zakazuje się wprowadzanie zieleni wysokiej,
c) utrzymuje się przebieg systemowego uzbrojenia terenu,
d) zakazuje się zabudowę obiektami kubaturowymi.
7. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem 

A.ZP4 – tereny zieleni urządzonej, ustala się nakaz zagospo-
darowania terenu zielenią wysoką, pełniącą funkcję izolacyjną  
i parawanową, bez prawa zabudowy obiektami kubaturowymi.

§ 38.1. Wyznacza się tereny cmentarzy, oznaczone na 
rysunku planu symbolem ZC.

2. Na terenach jednostek strukturalnych: A.ZC, B.ZC, 
C.ZC1, C.ZC2 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren cmentarza, miejsce 
pochówku zmarłych,

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) lokalizacja obiektów związanych z funkcją podstawową, 

w tym kostnice,
b) wewnętrzne ciągi komunikacyjne, miejsca parkingowe,
c) obiekty kultu religijnego,
d) obiekty administracji i obsługi gospodarczej cmenta-

rza,
e) usługi towarzyszące w formie małokubaturowych obiek-

tów handlowych, 
f) urządzenia towarzyszące,
g) urządzenia infrastruktury technicznej służące obsłudze 

cmentarza,
h) obiekty małej architektury,
i) zieleń o funkcjach ochronnych.
3. Dla terenów ZC ustala się następujące zasady zabudo-

wy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się adaptację i rozbudowę istniejących zespo-

łów cmentarnych, w tym adaptację i przebudowę drzewostanu,

2) teren cmentarza należy wyposażyć w oświetlenie wzdłuż 
głównych ciągów komunikacyjnych,

3) dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej par-
kowej, jak: lampy parkowe, punkty czerpania wody dla użytkow-
ników cmentarza, mała architektura,

4) dopuszcza się lokalizację lokalnych dominant architek-
tonicznych wzbogacających formę obiektów, w tym wież, dzwon-
nic, pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych,

5) wysokość zabudowy na terenach cmentarzy max. 8,0 m, 
do dwóch kondygnacji nadziemnych, 

6) dla obiektów usługowych ustala się max. powierzchnię 
zabudowy 50 m2, wysokość zabudowy max. 4,0 m, jedną kon-
dygnację nadziemną, 

7) geometria dachów: dachy dwu lub czterospadowe o ką-
cie nachylenia 35 – 450,

8) usytuowanie urządzeń dla krótkoterminowego groma-
dzenia odpadów,

9) w granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe 
w ilości liczonej według wskaźnika: min. 10 miejsc postojowych 
na 100 przewidywanych użytkowników,

10) dla obiektów o wartościach kulturowych wpisanych do 
rejestru i ewidencji zabytków oraz dla cmentarzy znajdujących 
się w strefach ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia 
zawarte w § 12 - § 15 niniejszej uchwały.

§ 39.1. Wyznacza się tereny rodzinnych ogrodów dział-
kowych, oznaczone na rysunku planu symbolem ZD. 

2. Na terenie jednostki strukturalnej A.ZD ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: rodzinne ogrody działkowe,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty administracji i obsługi gospodarczej rodzinnych 

ogrodów działkowych,
b) altany, domki ogrodowe,
c) urządzenia sanitarne,
d) podziemne sieci infrastruktury technicznej,
e) obiekty małej architektury, ścieżki piesze i rowerowe, 

place zabaw.
3. Dla terenu ZD ustala się następujące zasady zabudowy 

i zagospodarowania terenów:
1) dopuszcza się lokalizację altan i obiektów gospodar-

czych niepodpiwniczonych o powierzchni całkowitej do 25,0 m2 
o wysokości do kalenicy do 4,0 m,

2) dopuszcza się adaptację istniejącego budynku admini-
stracyjno – socjalnego lub lokalizację nowego budynku w grani-
cach terenów rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczone-
go dla obsługi działkowców,

3) nakazuje się przeznaczenie części terenów na komuni-
kację pieszą, np. aleje, skwery, itp. wraz z realizacją infrastruktury 
technicznej (oświetlenie, odwodnienie),

4) obiekty budowlane należy sytuować w odległości nie 
mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, jednak 
nie mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie  
z przepisami szczególnymi,

5) zakazuje się składowanie materiałów przyczyniających 
się do nieestetycznego wyglądu otoczenia,

6) zakazuje się lokalizację budynków z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na stały pobyt ludzi,

7) zakazuje się usuwanie drzew, za wyjątkiem drzew owo-
cowych oraz drzew obumarłych i drzew nierokujących szans na 
przeżycie – usuwanych w ramach cięć sanitarnych,

8) zakazuje się powtórny podział rodzinnych ogrodów 
działkowych,

9) zaleca się wprowadzanie zróżnicowanych rodzajów zie-
leni, w tym gatunków trwale zielonych i ozdobnych o zróżnicowa-
nych porach kwitnienia.
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§ 40.1. Wyznacza się tereny rolnicze, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem R.

2. Na terenach jednostek strukturalnych: A.R, B.R, C.R 
ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze obejmują-
ce swym zasięgiem:

a) tereny upraw polowych, łąk i pastwisk,
b) tereny ciągów ekologicznych lokalnych, obejmujące ob-

niżenia dolin rzek i cieków wodnych,
c) obszary zagrożone zalewami powodziowymi,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa gospodarcza związana z produkcją rolną, 

sadownictwem i ogrodnictwem, z wyłączeniem terenów ciągów 
ekologicznych,

b) uprawa drzew i krzewów niestanowiących gospodarki 
sadowniczej,

c) realizacja sieci napowietrznych i podziemnych infra-
struktury technicznej oraz związanych z nimi urządzeń, 

d) adaptacja obiektów z możliwością rozbudowy w grani-
cach istniejącej zabudowy zagrodowej.

3. Dla terenów R ustala się następujące zasady zabudowy 
i zagospodarowania terenu:

1) zaleca się utrzymanie zespołów pól uprawnych,
2) zaleca się utrzymanie zieleni łąk i pastwisk oraz zadrze-

wień i zalesień na terenach pól uprawnych, likwidację zadrze-
wień i zalesień dopuszcza się wyłącznie w ramach przebudowy 
drzewostanu,

3) utrzymuje się istniejące cieki wodne i wody otwarte,
4) dopuszcza się przekształcenie terenu w inne formy za-

gospodarowania, określone w ramach przeznaczenia podstawo-
wego,

5) zaleca się objęcie ochroną zadrzewień śródpolnych,
6) dopuszcza się lokalizację elektrowni wodnych na tere-

nach rolnych położonych wzdłuż rzeki Mała Panew pod warun-
kiem uzyskania zgody zarządcy rzeki i zachowania warunków 
określonych w przepisach szczególnych,

7) zakazuje się lokalizację zabudowy niezwiązanej z pro-
wadzeniem gospodarstw rolnych i użytkowaniem gruntów rol-
nych,

8) zakazuje się prowadzenie produkcji rolnej obejmującej 
swym zasięgiem uciążliwe oddziaływanie na sąsiednie tereny 
mieszkaniowe,

9) dopuszcza się budowę obiektów służących hodowli 
zwierząt z zastosowaniem odpowiednich technologii w zakresie 
gospodarki wodno – ściekowej,

10) zaleca się prowadzenie odbudowy rowów melioracyj-
nych, ich oczyszczanie i pogłębianie oraz utrzymanie w stanie 
umożliwiającym odprowadzenie wody,

11) obiekty budowlane należy sytuować w odległości nie 
mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, jednak 
nie mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie  
z przepisami szczególnymi,

12) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabu-
dowy zgodnie z § 62 uchwały, z zastrzeżeniem § 17,

13) dla terenów i obiektów zlokalizowanych w obrębie stref 
ochrony konserwatorskiej, obowiązują także ustalenia zawarte  
w § 12 - § 15 niniejszej uchwały.

§ 41.1. Wyznacza się tereny obsługi produkcji w gospo-
darstwach rolnych, ogrodniczych i hodowlanych, oznaczone 
na rysunku planu symbolem RU. 

2. Na terenach jednostek strukturalnych: A.RU, B.RU i C.RU 
ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja obiektów obsłu-
gi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodni-
czych,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty zaplecza techniczno – magazynowego oraz 

urządzenia związane z realizacją funkcji podstawowej,
b) lokalizacja usług komercyjnych, w tym handlu detalicz-

nego i hurtowego, związanych z prowadzoną działalnością go-
spodarczą,

c) lokalizacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej,
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
e) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
f) zieleń izolacyjna i urządzona.
3. Dla terenów RU ustala się następujące zasady zabudo-

wy i zagospodarowania terenu:
1) utrzymuje się istniejącą zabudowę obiektów i urządzeń 

produkcji rolnej wraz z możliwością dokonywania remontów, 
przekształceń zabudowy i zmiany sposobu użytkowania, zgod-
nie z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym,

2) utrzymuje się istniejącą zabudowę mieszkaniową z moż-
liwością dokonywania remontów, podwyższenia standardów, bez 
prawa rozbudowy,

3) zakazuje się lokalizację nowo projektowanej zabudowy 
mieszkaniowej,

4) wysokość zabudowy – do jednej kondygnacji nadziem-
nej z poddaszem użytkowym, do wysokości 9,0 m,

5) dachy dwu lub wielospadowe, o kątach nachylenia głów-
nych połaci dachowych 20° - 45°,

6) w granicach terenu należy zapewnić miejsca postojowe 
dla pracowników i klientów, w ilości liczonej według wskaźnika: 
min. 1 miejsce postojowe na 100 m2 powierzchni usługowo – pro-
dukcyjnej i min. 1 miejsce postojowe na 10 zatrudnionych,

7) dopuszcza się maksymalny wskaźnik zabudowy do 60% 
powierzchni działki budowlanej; co najmniej 20% powierzchni 
działki stanowić powinna powierzchnia biologicznie czynna,

8) dla gospodarstw rolnych o specjalistycznych działach 
produkcji roślinnej i zwierzęcej ustala się maksymalny współ-
czynnik 50 DJP, z wykluczeniem działalności uciążliwej,

9) zakazuje się geodezyjnego wydzielania działek pod 
istniejącymi budynkami mieszkalnymi (powinny stanowić jedną 
nieruchomość z zabudową gospodarczą),

10) zachowanie linii rozgraniczających ulic oraz linii zabu-
dowy zgodnie z § 62 uchwały,

11) dla terenów i obiektów znajdujących się w strefach 
ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia zawarte w § 12 
- § 15 niniejszej uchwały

 
§ 42.1. Wyznacza się tereny lasów i zalesień, oznaczone 

na rysunku planu symbolem ZL.
2. Na terenach jednostek strukturalnych: A.ZL, B.ZL, C.ZL 

ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny lasów i zalesienia, 

w rozumieniu ustawy o lasach,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) lokalizacja obiektów i urządzeń związanych z gospodar-

ką leśną, zgodnie z przepisami szczególnymi,
b) urządzenia infrastruktury technicznej,
c) urządzenia komunikacji, w tym drogi gospodarcze i prze-

ciwpożarowe, ciągi piesze i ścieżki rowerowe, miejsca dla parko-
wania pojazdów,

d) lokalizacja obiektów małej architektury i tablic informa-
cyjnych, 

e) lokalizacja obiektów służących obsłudze turystyki, w tym: 
pola biwakowe, wieże widokowe, kładki, szlaki turystyczne (ścież-
ki dydaktyczne), miejsca widokowe,

f) tereny trwałych użytków zielonych.
3. Dla terenu ZL ustala się następujące zasady zabudowy 

i zagospodarowania terenu:
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1) nakazuje się ochronę i pielęgnację istniejących zasobów 
leśnych oraz zagospodarowania lasów i prowadzenia gospodar-
ki leśnej zgodnie z planami urządzenia lasu, 

2) dopuszcza się wprowadzenie zalesienia zgodnie z wa-
runkami siedliskowymi,

3) nakazuje się udostępnienie lasów zgodnie z przepisami 
szczególnymi,

4) dopuszcza się wykorzystanie terenów dla funkcji sportu, 
turystyki i wypoczynku, po wyznaczonych szlakach i polanach 
śródleśnych,

5) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury  
i tablic informacyjnych, urządzeń turystyki i wypoczynku,

6) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy związanej  
z funkcją produkcyjną lasu, zgodnie z warunkami określonymi  
w obowiązujących przepisach o lasach,

7) zakazuje się:
a) dewastacji drzewostanu i zieleni niskiej,
b) wszelkiego zainwestowania oraz działań powodujących 

zanieczyszczenia i degradację siedliska leśnego, w tym dzikich 
wysypisk śmieci,

c) lokalizowanie zabudowy niezwiązanej z przeznacze-
niem podstawowym lub dopuszczalnym.

§ 43.1. Wyznacza się tereny obsługi gospodarki leśnej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem ZLu.

2. Na terenach jednostek strukturalnych: A.ZLu, B.ZLu, 
C.ZLu ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny urządzeń obsługi 
leśnictwa,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty zaplecza techniczno – administracyjnego i urzą-

dzeń związanych z realizacją przeznaczenia podstawowego,
b) budynki gospodarcze, garaże,
c) lokalizacja funkcji mieszkaniowej,
d) dojścia, dojazdy, miejsca parkingowe,
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
f) zieleń urządzona i izolacyjna.
3. Dla terenu ZLu ustala się następujące zasady zabudowy 

i zagospodarowania terenu:
1) utrzymuje się istniejącą zabudowę, z możliwością doko-

nywania remontów, rozbudowy, nadbudowy i wymiany kubatury 
oraz zmiany przeznaczenia istniejących obiektów budowlanych, 
z rygorem zachowania drzewostanu,

2) maksymalny wskaźnik zabudowy do 30% powierzchni 
działki budowlanej; co najmniej 50% powierzchni działki stanowić 
powinna powierzchnia biologicznie czynna,

3) obiekty przeznaczenia podstawowego – do dwóch kon-
dygnacji nadziemnych z dopuszczeniem trzeciej w poddaszu 
użytkowym, do wysokości max. 12,0 m; obiekty przeznaczenia 
dopuszczalnego – jedna kondygnacja nadziemna z dopuszcze-
niem drugiej w poddaszu użytkowym, do wysokości max. 7,0 m,

4) dachy dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci 
dachowych 300- 450,

5) zakazuje się lokalizację zabudowy niezwiązanej z prze-
znaczeniem podstawowym,

6) nakazuje się uwzględnienie wymagań zagospodarowa-
nia stref ograniczonego użytkowania infrastruktury technicznej, 
w tym linii napowietrznych wysokiego i średniego napięcia.

§ 44.1. Wyznacza się tereny dolesień, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem ZLd.

2. Na terenach jednostek strukturalnych: A.ZLd, B.ZLd, 
C.ZLd ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny dolesień na tere-
nach gruntów V i VI klasy bonitacyjnej oraz nieużytków,

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) lokalizacja obiektów i urządzeń związanych z gospodar-

ką leśną, zgodnie z przepisami szczególnymi,
b) remont, rozbudowa i przebudowa sieci napowietrznych 

i podziemnych infrastruktury technicznej oraz związanych z nimi 
urządzeń,

c) dotychczasowy sposób użytkowania terenów, w tym 
użytkowanie rolnicze,

3) obowiązek zagospodarowania prywatnych terenów leś-
nych zgodnie z „uproszczonymi planami urządzenia lasów”. 

§ 45. 1. Wyznacza się tereny wód powierzchniowych, 
cieków i zbiorników wodnych, oznaczone na rysunku planu 
symbolem Ws.

2. Na terenach jednostek strukturalnych: A.Ws, B.Ws, 
C.Ws ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: wody otwarte, cieki i zbior-
niki wodne,

2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń izolacyjna, uprawy 
polowe, łąki i pastwiska, urządzenia przeciwpowodziowe.

3. Dla terenu Ws ustala się następujące zasady zabudowy 
i zagospodarowania terenu:

1) nakazuje się ochronę istniejących cieków wodnych wraz 
z otaczającą zielenią,

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń sportu i rekreacji,  
z wykluczeniem zabudowy kubaturowej,

3) dopuszcza się lokalizację obiektów służących obsłudze 
gospodarki wodnej, zgodnie z przepisami szczególnymi, 

4) dopuszcza się wprowadzenie nowych ciągów zadrze-
wień jako otuliny cieku wodnego w odległości min. 4,0 m od linii 
brzegowej,

5) nakazuje się ochronę naturalnie ukształtowanych koryt 
rzek i potoków,

6) zakazuje się prowadzenia wszelkich działań grożących 
degradacją cieków wodnych, za wyjątkiem działań ratowni-
czych,

7) nakazuje się zabezpieczenie i ukształtowanie brzegów 
na odcinkach terenów potencjalnie zalewowych w sąsiedztwie 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej,

8) nakazuje się odtworzenie zdegradowanych odcinków 
koryt rzek i potoków,

9) nakazuje się usuwanie zanieczyszczeń z koryt rzek  
i potoków oraz innych źródeł zanieczyszczeń.

§ 46.1. Na obszarze objętym planem wyznacza się tereny 
zamknięte, oznaczone na rysunku planem symbolem Tz.

2. Tereny zamknięte nie są objęte ustaleniami planu.
3. Dla terenów zamkniętych obowiązują zasady zagospo-

darowania i użytkowania terenów zawarte w przepisach szcze-
gólnych.

Rozdział VII
Zasady budowy i rozbudowy infrastruktury technicznej

§ 47. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 
oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury:

1) dopuszcza się adaptację istniejących sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej, obsługujących 
przedmiotowy teren,

2) strefy ochronne oznaczone na rysunku planu obowiązu-
ją do czasu likwidacji infrastruktury wywołującej uciążliwość lub 
do zmiany przepisów odrębnych dotyczących stref ochronnych,

3) dopuszcza się remonty i przebudowę infrastruktury 
technicznej,
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4) dopuszcza się budowę obiektów i urządzeń infrastruktu-
ry technicznej w obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic,

5) dla nowo projektowanych terenów inwestycyjnych 
wymagane jest wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenu,  
w oparciu o istniejące i nowe urządzenia oraz sieci infrastruktury 
technicznej.

§ 48. W zakresie zaopatrzenia w wodę dla terenów poło-
żonych w jednostkach strukturalnych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem w, plan ustala:

1) sukcesywną wymianę sieci wodociągowej znajdującej 
się w złym stanie technicznym oraz bieżące remonty tej sieci,

2) przebudowę i ponowne włączenie do eksploatacji studni 
nr 3,

3) rozbudowę sieci wodociągowej w dostosowaniu do rea-
lizacji inwestycji gospodarczych i mieszkaniowo – usługowych,

4) przy projektowaniu nowych i modernizacji istniejących 
ujęć i sieci wodociągowych, należy uwzględnić uzbrojenie sieci  
w hydranty, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

5) nakazuje się zapewnienie przeciwpożarowego zaopa-
trzenia w wodę, zgodnie z przepisami szczególnymi. 

§ 49. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem: A.W, B.W, C.W – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę, 
ujęć wody i stacji uzdatniania, ustala się:

1) dopuszcza się adaptację istniejących oraz realizację 
nowych obiektów i urządzeń zaopatrzenia w wodę, związanych 
z obsługą obszaru objętego planem,

2) zasięg strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody powin-
ny wynosić 10,0 – 15,0 m, a zasięg strefy ochrony pośredniej wi-
nien być wyznaczony zgodnie z ustaleniami stosownych decyzji 
lub wynikać z przepisów powszechnie obowiązujących,

3) tereny należy zagospodarować zielenią ochronną i izo-
lacyjną,

4) obowiązek ogrodzenia terenów ujęć wody.

§ 50. W zakresie gospodarki sanitarnej i deszczowej,  
w ramach obszarów objętych planem, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ks i kd obowiązują następujące ustalenia:

1) utrzymuje się indywidualne i zbiorcze systemy kanaliza-
cji odprowadzania i oczyszczania ścieków,

2) dopuszcza się rozwój systemów odprowadzania ście-
ków w oparciu o rozbudowę sieci kanalizacyjnej na terenie miasta 
i gminy,

3) zaleca się objęcie docelowo systemem zbiorczej sieci 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej wszystkich terenów o zabu-
dowie zwartej i skupionej, 

4) kolektory i sieci kanalizacyjne należy prowadzić w te-
renach przeznaczonych pod trasy układu komunikacyjnego,  
w granicach linii rozgraniczających dróg, z zachowaniem wyma-
ganych odległości od elementów zagospodarowania, 

5) na terenach wiejskich o zabudowie rozproszonej oraz 
w obiektach działalności produkcyjnej i usługowej, zlokalizowa-
nych czasowo poza zasięgiem kanalizacji gminnej, dopuszcza 
się gromadzenie ścieków w bezodpływowych zbiornikach na te-
renie nieruchomości i ich wywóz do stacji zlewnej ścieków,

6) w zakładach wytwarzających ścieki technologiczne 
należy zapewnić ich oczyszczanie poprzez budowę kanalizacji  
i zakładowych oczyszczalni ścieków,

7) obowiązuje zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do 
wód i ziemi.

§ 51.1. Dla terenów oznaczonych symbolem A.K – obiekty 
i urządzenia służące do odprowadzania i oczyszczania ście-
ków, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: teren oczyszczalni i prze-
pompowni ścieków,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) lokalizacja obiektów stanowiących zaplecze administra-

cyjne i techniczne,
b) komunikacja wewnętrzna, parkingi,
c) urządzenia infrastruktury technicznej związane z zago-

spodarowaniem i obsługą terenu,
d) zieleń ochronna i izolacyjna.
2. Dla terenu K ustala się następujące zasady zabudowy  

i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się remonty, przebudowę i odbudowę urzą-

dzeń odprowadzania i oczyszczania ścieków dla przeznaczenia 
podstawowego i uzupełniającego,

2) przyjęty układ i wielkość obiektów technologicznych 
oczyszczalni powinien umożliwić uzyskanie efektów oczyszcze-
nia ścieków zgodnie z przepisami szczególnymi,

3) forma architektoniczna obiektów powinna być dostoso-
wana do istniejącej zabudowy, zgodnie z obowiązującymi wyma-
ganiami technologicznymi,

4) wskaźnik powierzchni zabudowy terenu w zależności od 
obowiązującej funkcji i wymagań technologicznych,

5) udział powierzchni biologicznie czynnej – min. 20% po-
wierzchni działki,

6) w granicach działek należy przewidzieć odpowiednią 
ilość miejsc postojowych, niezbędnych dla obsługi przeznacze-
nia podstawowego,

7) teren oczyszczalni ścieków wyposażyć w ogrodzenie 
oraz zagospodarować zielenią ochronną i izolacyjną,

8) obiekty budowlane należy sytuować w odległości nie 
mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, jednak 
nie mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie  
z przepisami szczególnymi.

§ 52. W odniesieniu do podstawowego systemu sieci  
i urządzeń energii cieplnej w ramach obszaru objętego planem, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem c, obowiązują nastę-
pujące ustalenia:

1) dopuszcza się adaptację istniejących sieci oraz urzą-
dzeń ciepłowniczych,

2) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę oraz remonty 
urządzeń sieci cieplnej,

3) dopuszcza się rozszerzenie zasięgu obsługi systemu 
zaopatrzenia w ciepło poprzez sukcesywne włączanie terenów 
istniejącej i projektowanej zabudowy, z równoczesną eliminacją 
lokalnych uciążliwych źródeł ciepła oraz zaopatrzeniem w ciepło 
obszarów rozwojowych mieszkalno – usługowych,

4) dopuszcza się budowę indywidualnych instalacji cen-
tralnego ogrzewania, z zastosowaniem czystych nośników ener-
gii, w tym zaopatrzenie w ciepło w oparciu o zasilanie w energię 
elektryczną,

5) działania modernizacyjne i inwestycyjne należy prowadzić 
w oparciu o ogólne plany energetyczne, obejmujące co najmniej 
10 – letni okres dla całego systemu ciepłowniczego w mieście,

6) zaleca się wprowadzanie urządzeń i technologii wyko-
rzystujących alternatywne źródła energii.

§ 53. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
A.C – tereny urządzeń ciepłowniczych, ustala się:

1) dopuszcza się adaptację i rozbudowę kotłowni zlokalizo-
wanych przy ulicy Paderewskiego oraz przy ulicy Nowe Osiedle 
8 w Zawadzkiem,

2) dla zaopatrzenia w ciepło do celów grzewczych i ciepłej 
wody użytkowej, dopuszcza się zaopatrzenie z lokalnych źródeł 
ciepła wbudowanych lub wolno stojących, z zaleceniem stoso-
wania technologii paliw ekologicznych.
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§ 54.1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem eN – tereny sieci elektroenergetycznych, ustala się:

1) utrzymuje się istniejącą dwutorową linię napowietrzną 
wysokiego napięcia 110 kV o następujących relacjach:

a) Zawadzkie – Dobrodzień, Huta Świerczewskiego I,
b) Zawadzkie – Lubliniec, Huta Świerczewskiego II,
c) Zawadzkie – Krupski Młyn, Rokitnica,
d) Ozimek – Zawadzkie, 
e) Zawadzkie – Ozimek – linia dwutorowa,
f) Zawadzkie – Dobrodzień – linia jednotorowa,
2) dopuszcza się budowę, przebudowę i remont istnieją-

cych sieci oraz budowę nowych sieci napowietrznych linii elek-
troenergetycznych, 

3) dopuszcza się remont i rozbudowę głównego punktu 
zasilania, w tym adaptację istniejącej stacji GPZ 110/SR,

4) nakazuje się zachowanie strefy ochronnej II stopnia wo-
kół linii napowietrznej 110 kV, o szerokości 15,0 m od skrajnych 
przewodów po obu stronach linii, w której czas przebywania ludzi 
jest ograniczony, 

5) utrzymuje się linię średniego napięcia 15 kV, wraz  
z zachowaniem strefy ochronnej ograniczonego użytkowania –  
w odległości 6,0 m od rzutu poziomego skrajnych przewodów 
oraz 8,0 m od osi słupów, zgodnie z przepisami szczególnymi,

6) w zakresie linii niskiego napięcia ustala się adaptację 
istniejących i realizację nowych sieci niskiego napięcia,

7) dopuszcza się użytkowanie rolnicze w obrębie pasów 
ochronnych sieci elektroenergetycznych. 

§ 55. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem E – tereny urządzeń elektroenergetycznych, ustala się:

1) dopuszcza się adaptację i rozbudowę istniejącej stacji 
transformatorowo – rozdzielczej 110/15 KV Zawadzkie,

2) dopuszcza się budowę, przebudowę i remont istnieją-
cych sieci oraz budowę nowych urządzeń elektroenergetycz-
nych,

3) dopuszcza się adaptację istniejących stacji transforma-
torowych i wszelkiego rodzaju remonty w tych obiektach, z wy-
mianą transformatora łącznie,

4) dopuszcza się lokalizację nowych stacji transformatoro-
wych 15/04 KV, w dostosowaniu do zapotrzebowania związane-
go z lokalizacją nowych obiektów,

5) do istniejących oraz projektowanych urządzeń elektro-
energetycznych należy zapewnić możliwość dojazdu oraz swo-
bodnego dostępu dla ich zarządcy, w celu sprawowania nadzoru 
technicznego, remontu, czy przebudowy,

6) w przypadku zaistnienia kolizji projektowanych obiektów 
z urządzeniami elektroenergetycznymi, urządzenia te mogą być 
przebudowane, w oparciu o warunki przebudowy wydane przez 
zarządcę sieci.

§ 56. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem G – tereny urządzeń zaopatrzenia w gaz, ustala się:

1) utrzymuje się zasilanie miasta i gminy w gaz poprzez:
a) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200 PN 6.3 MPa sta-

nowiący odgałęzienie od gazociągu relacji Tworóg - Pniów do 
stacji redukcyjno - pomiarowej Zawadzkie,

b) stację redukcyjno - pomiarową Zawadzkie o przepusto-
wości 6 000 m3/h,

2) utrzymuje się stację ochrony katodowej połączonej kab-
lem ziemnym z gazociągiem wysokiego ciśnienia, zlokalizowa-
nej w Zawadzkiem.

§ 57. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem g – tereny zaopatrzenia w gaz, ustala się:

1) dla istniejącego gazociągu, przy lokalizacji obiektów  
i dróg, należy zachować odległości podstawowe – zgodnie z prze-
pisami szczególnymi,

2) na terenach, przez które przebiega sieć gazowa naka-
zuje się uwzględnienie przy realizacji inwestycji przebieg istnie-
jących urządzeń wraz ze strefami ochronnymi, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi,

3) na nowo projektowanych terenach przeznaczonych pod 
zabudowę dopuszcza się realizację nowych odcinków sieci roz-
dzielczej, z zachowaniem wymaganych odległości od elementów 
zagospodarowania, wymaganych przepisami szczególnymi,

4) odległości podstawowe stacji gazowej od obiektów tere-
nowych powinny być równe odległościom ustalonym dla gazocią-
gu zasilającego stację, lecz nie mniejsze od poziomego zasięgu 
zewnętrznej strefy zagrożenia wybuchem ustalonej dla tej stacji, 
zgodnie z przepisami szczególnymi,

5) zaleca się zachowanie odległości kabla ochrony kato-
dowej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach szczegól-
nych,

6) strefa obsługi technicznej dla istniejących gazociągów 
wysokiego ciśnienia wynosi 6 m (po 3 m z każdej strony); w ww. 
strefie zakazuje się lokalizację jakichkolwiek zamierzeń inwesty-
cyjnych mogących utrudnić bieżącą eksploatację gazociągów,

7) obowiązek przełożenia istniejącego gazociągu w miej-
scu kolizji z projektowaną obwodnicą w Kielczy; projekt przekład-
ki należy wykonać na podstawie warunków przebudowy wyda-
nych przez zarządcę sieci,

8) dopuszcza się możliwość zmniejszenia stref ochron-
nych od urządzeń i sieci gazowniczych, po uzyskaniu zgody od 
Operatora Gazociągów Przesyłowych,

9) dopuszcza się użytkowanie rolnicze w obrębie pasów 
ochronnych gazociągów.

§ 58. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami t (sieci telekomunikacyjne) oraz T (urządzenia telekomuni-
kacyjne), ustala się:

1) dopuszcza się adaptację i modernizację istniejącego 
systemu sieci, w dostosowaniu do potrzeb mieszkańców miasta 
i gminy,

2) dopuszcza się rozbudowę sieci i urządzeń niezbędnych 
dla centrali telefonicznej oraz sieci abonenckiej,

3) dopuszcza się sukcesywną rozbudowę sieci telekomu-
nikacyjnych dla nowych obszarów zabudowy,

4) dopuszcza się wymianę sieci napowietrznych na sieci 
podziemne,

5) dopuszcza się rozbudowę sieci ogólnodostępnych au-
tomatów telefonicznych,

6) dopuszcza się adaptację stacji bazowej telefonii komór-
kowej w Zawadzkiem na terenie byłej Huty „Andrzej” S.A. oraz  
w Żędowicach za stacją paliw,

7) lokalizacja nowo projektowanych anten telefonii komór-
kowej winna być realizowana poza terenami mieszkaniowymi, 
zgodnie z przepisami szczególnymi,

8) dopuszcza się lokalizację naziemnych obiektów kubatu-
rowych urządzeń telekomunikacyjnych, w uzasadnionych tech-
nicznie lokalizacjach, jako obiektów wolno stojących (na terenie 
stanowiącym własność zarządcy sieci), jak i wewnątrz budynków 
przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego, za zgodą ich 
właścicieli,

9) nowo projektowane odcinki linii telekomunikacyjnych 
należy w miarę możliwości prowadzić w liniach rozgraniczają-
cych dróg, z dopuszczeniem przebiegów poza liniami rozgrani-
czającymi z przyczyn technicznych bądź ekonomicznych,
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10) dopuszcza się przełożenie istniejących sieci w razie 
konfliktu z projektowanym zainwestowaniem terenów, za zgodą 
zarządcy sieci,

11) nakazuje się zachowanie odległości linii telekomunika-
cyjnych od innych urządzeń oraz obiektów budowlanych, zgod-
nie z przepisami szczególnymi.

§ 59. Ustala się następujące zasady gospodarki odpadami:
1) utrzymuje się istniejący na terenie miasta i gminy zorga-

nizowany, zbiorczy system gospodarki odpadami,
2) gospodarkę odpadami należy prowadzić z uwzględnie-

niem segregacji odpadów u źródeł ich powstawania, z jedno-
czesnym wyodrębnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie 
z ustaleniami samorządowych aktów dotyczących gospodarki 
odpadami oraz z przepisami szczególnymi,

3) zakazuje się na terenie Miasta i Gminy Zawadzkie lo-
kalizacji inwestycji w zakresie odzysku i unieszkodliwiania od-
padów, 

4) dopuszcza się odzysk żużli, mas ziemnych, skalnych, 
odpadów materiałów ceramicznych, gruzu ceglanego i betono-
wego oraz innych odpadów nieulegających biodegradacji po-
przez wykorzystanie na warstwy przekładkowe, izolacyjne na 
składowisku odpadów w Kielczy - zgodnie z uzyskanymi pozwo-
leniami.

§ 60.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem C.O – teren składowiska odpadów obowiązują następują-
ce ustalenia:

1) dopuszcza się adaptację i utrzymanie istniejącego skła-
dowiska odpadów komunalnych we wsi Kielcza o powierzchni 
5,79 ha, z max. pojemnością 313 499 m3,

2) eksploatację składowiska odpadów należy prowadzić 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz uzyskanymi decy-
zjami i pozwoleniami,

3) obowiązek prowadzenia regularnego monitoringu tere-
nu w zakresie ochrony środowiska, a zwłaszcza analizy składu 
wód podziemnych,

4) w trakcie eksploatacji składowiska odpadów, należy 
maksymalnie ograniczyć powierzchnię czynną – odkrytą, a po-
zostałą powierzchnię należy pokryć odpowiednią warstwą mi-
neralną,

5) teren składowiska odpadów winien być wyposażony  
w ogrodzenie oraz zagospodarowany zielenią ochronną i izola-
cyjną,

6) zakaz składowania odpadów niebezpiecznych,
7) dopuszcza się działalność związaną z segregacją odpa-

dów i kompostowaniem odpadów.
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 

A.O – teren zrekultywowanego składowiska odpadów obowią-
zują następujące ustalenia:

1) utrzymuje się istniejące zrekultywowane składowisko 
odpadów,

2) zakazuje się realizacji obiektów budowlanych,
3) nakazuje się ogrodzenie terenu oraz zagospodarowanie 

zielenią ochronną i izolacyjną.

§ 61. W ramach obszaru objętego planem w odniesieniu do 
innych sieci obowiązują następujące ustalenia: 

1) dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych sieci, takich 
jak: telewizja kablowa, alarmowa itp., pod rygorem spełnienia 
następujących warunków:

a) realizacja inwestycji nie może naruszać ustaleń planu 
dotyczących kierunków rozwoju pozostałych mediów,

b) przebiegi sieci i lokalizacja urządzeń technologicznych 
powinny przebiegać w całości w obrębie przestrzeni publicznych, 

z wyjątkiem tych przebiegów, które wynikają z konkretnych dzia-
łań inwestycyjnych,

c) realizacja planowanej inwestycji nie może powodować 
dodatkowych negatywnych skutków i oddziaływań na środowi-
sko przyrodniczo – kulturowe. 

Rozdział VIII
Zasady budowy, rozbudowy i przebudowy obiektów 

infrastruktury komunikacyjnej

§ 62.1. Wyznacza się tereny urządzeń i tras komunikacyj-
nych. 

2. Układ drogowy obszaru określa się zgodnie z przezna-
czeniem podstawowym oraz klasyfikacją dróg i ustanowionymi 
parametrami, zgodnie z przepisami szczególnymi, obowiązują-
cymi w tym zakresie.

3. Ustala się podstawowy układ drogowo – uliczny, który 
stanowią:

1) istniejąca droga wojewódzka – 01 1/2 KDG,
2) projektowana obwodnica – 02 1/2 KDG,
3) istniejące drogi zbiorcze – 03 - 06 1/2 KDZ,
4) istniejące i projektowane drogi lokalne: 07 1/2 KDL,
5) istniejące i projektowane drogi dojazdowe: 1/2 KDD,  

1/1 KDD,
6) istniejące i projektowane drogi wewnętrzne dojazdowe: 

1/2 KDW, 1/1 KDW.
4. Na terenach komunikacji ustala się: 
1) lokalizację dróg, z wyposażeniem dostosowanym do kla-

sy i funkcji drogi (w tym: jezdnie, chodniki, ścieżki rowerowe, pasy 
i zatoki postojowe, przejścia piesze, zatoki przystankowe) wraz  
z niezbędną infrastrukturą techniczną (odwodnienie, oświetlenie, 
urządzenia zabezpieczenia, oznakowania i sterowania ruchem 
oraz służące ograniczaniu uciążliwości komunikacyjnej),

2) nakazuje się zapewnienie dojazdów pożarowych na za-
sadach określonych w przepisach szczególnych.

5. W liniach rozgraniczających dróg, pod warunkiem zgod-
ności z przepisami szczególnymi oraz zgody zarządcy terenu, 
dopuszcza się:

1) lokalizację miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych,

2) lokalizację zieleni izolacyjnej i towarzyszącej, w postaci 
dekoracyjnych drzew i krzewów, odpornych na zanieczyszczenia 
komunikacyjne,

3) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej, na warun-
kach określonych  w przepisach szczególnych,

4) lokalizację reklam oraz obiektów małej architektury, 
nieograniczających bezpieczeństwa ruchu (poza pasem drogo-
wym),

5) lokalizację ścieżek rowerowych,
6) lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej 

(przystanki, zatoki autobusowe),
7) minimalną szerokość w liniach rozgraniczających, zgod-

ną z istniejącymi granicami własności.
6. Infrastrukturę techniczną niezwiązaną z potrzebami 

zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego należy lo-
kalizować w miejscach, gdzie jest taka możliwość, poza pasem 
drogowym.

7. Do czasu realizacji projektowanych odcinków dróg lub 
poszerzenia do docelowych parametrów dróg istniejących, do-
puszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, 
bez możliwości wprowadzenia trwałych obiektów budowlanych, 
uniemożliwiających docelową realizację ustaleń planu.

8. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych dróg, ozna-
czonych na rysunku planu następującymi symbolami:
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1) 01 1/2 KDG – tereny układu komunikacyjnego – ulica 
Opolska, droga wojewódzka klasy G, Nr 901 relacji Gliwice – Oles-
no; ustala się następujące parametry techniczne i użytkowe:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – min. 25,0 m; 
na terenie zabudowanym w dostosowaniu do istniejącego stanu 
zagospodarowania bez naruszania trwałych, istniejących ogro-
dzeń i trwałych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi,

b) przekrój drogi jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu 
– 2 x 3,50 m,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości min. 9,0 m 
od zewnętrznej krawędzi jezdni na terenie zabudowanym oraz min. 
20,0 m poza terenem zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu,

d) ustala się nakaz wprowadzania nowo projektowanych 
włączeń z dróg niższej kategorii, zgodnie z istniejącym i projek-
towanym układem komunikacyjnym, 

e) dopuszcza się włączenia do drogi wojewódzkiej terenów 
nieposiadających dostępu do dróg niższej kategorii, po uzgod-
nieniu projektu z zarządcą drogi,

2) 02 1/2 KDG – tereny układu komunikacyjnego – obwod-
nica drogowa klasy G w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 901 w miej-
scowości Zawadzkie, Żędowice i Kielcza; ustala się następujące 
parametry techniczne i użytkowe:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – min. 25,0 m,
b) przekrój drogi jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu, 

szerokość pasa 2 x 3,50 m,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości min. 12,0 m 

od linii rozgraniczającej drogi, 
3) 03 1/2 KDZ – tereny układu komunikacyjnego – droga 

wojewódzka klasy Z (ulica Strzelecka), nr 426 relacji Zawadzkie 
– Strzelce Opolskie – Kędzierzyn Koźle; ustala się następujące 
parametry techniczne i użytkowe:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – min. 20,0 m; 
na terenie zabudowanym w dostosowaniu do istniejącego stanu 
zagospodarowania bez naruszania trwałych, istniejących ogro-
dzeń i trwałych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi,

b) przekrój drogi jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu 
– 2 x 3,0 m,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości min. 10,0 m 
od linii rozgraniczającej drogi w terenie zabudowanym oraz min. 
16,0 m od linii rozgraniczającej drogi poza terenem zabudowy,

4) 04 1/2 KDZ – tereny układu komunikacyjnego – droga 
wojewódzka klasy Z Nr 463 relacji Zawadzkie – Ozimek; ustala 
się następujące parametry techniczne i użytkowe:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – min. 20,0 m; 
na terenie zabudowanym w dostosowaniu do istniejącego stanu 
zagospodarowania bez naruszania trwałych, istniejących ogro-
dzeń i trwałych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi,

b) przekrój drogi jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu 
– 2 x 3,0 m,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości min. 8,0 m 
od krawędzi jezdni na terenie zabudowanym oraz min. 20,0 m od 
krawędzi jezdni poza terenem zabudowy,

5) 05 1/2 KDZ – tereny układu komunikacyjnego – dro-
ga powiatowa klasy Z (ulica Wiosenna) Nr 1836 relacji Kielcza 
– Krupski Młyn; ustala się następujące parametry techniczne  
i użytkowe:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – min. 20,0 m; 
na terenie zabudowanym w dostosowaniu do istniejącego stanu 
zagospodarowania bez naruszania trwałych, istniejących ogro-
dzeń i trwałych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi,

b) przekrój drogi jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu 
– 2 x 3,0 m,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości min. 8,0 m 
od krawędzi jezdni na terenie zabudowanym oraz min. 20,0 m od 
krawędzi jezdni poza terenem zabudowy,

6) 06 1/2 KDZ – tereny układu komunikacyjnego – droga 
powiatowa klasy Z Nr 1803 O relacji Piotrówka - Żędowice; ustala 
się następujące parametry techniczne i użytkowe:

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – min. 20,0 m; 
na terenie zabudowanym w dostosowaniu do istniejącego stanu 
zagospodarowania bez naruszania trwałych, istniejących ogro-
dzeń i trwałych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi,

b) przekrój drogi jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu 
– 2 x 3,0 m,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości min. 8,0 m 
od krawędzi jezdni na terenie zabudowanym oraz min. 20,0 m od 
krawędzi jezdni poza terenem zabudowy, zgodnie z rysunkiem 
planu,

7) 07 1/2 KDL – tereny układu komunikacyjnego – drogi lo-
kalne gminne KDL; ustala się następujące parametry techniczne 
i użytkowe:

a) szerokość dróg w liniach rozgraniczających na terenach 
zabudowanych – min. 12,0 m, w dostosowaniu do istniejącego 
stanu zagospodarowania bez naruszania istniejących ogrodzeń 
i trwałych urządzeń zlokalizowanych w pasie drogi oraz min. 15,0 m 
poza terenem zabudowy,

b) przekrój drogi jednojezdniowej z dwoma pasami ruchu, 
o szerokości pasa 2,5 – 3,0 m w terenie zabudowanym; poza te-
renem zabudowanym szerokość pasa ruchu wynosi 2,50 – 2,75 m,

c) linie zabudowy w terenie zabudowanym, dla nowo pro-
jektowanych budynków - w odległości min. 8,0 m od zewnętrznej 
krawędzi jezdni,

8) tereny układu komunikacyjnego – drogi dojazdowe 
gminne (publiczne) 1/2 KDD, 1/1 KDD; ustala się następujące 
parametry techniczne i użytkowe:

a) linie rozgraniczające dróg 1/2 KDD – min. 10,0 m w do-
stosowaniu do istniejącego stanu zagospodarowania bez naru-
szania istniejących ogrodzeń i trwałych urządzeń zlokalizowa-
nych w pasie drogowym,

b) linie rozgraniczające dróg 1/1 KDD – min. 6,0 m w dosto-
sowaniu do istniejącego stanu zagospodarowania bez narusza-
nia istniejących ogrodzeń i trwałych urządzeń zlokalizowanych 
w pasie drogowym,

c) przekrój drogi jednojezdniowej 1/2 KDD z dwoma pasa-
mi ruchu, o szerokości pasa 2,50 – 3,0 m,

d) przekrój drogi jednojezdniowej 1/1 KDD z jednym pasem 
ruchu, o szerokości pasa 4,50 m,

e) linie zabudowy dla nowo projektowanych i rozbudowy-
wanych budynków w odległości min. 6,0 m od zewnętrznej kra-
wędzi jezdni,

9) tereny układu komunikacyjnego – ulice wewnętrz-
ne dojazdowe (w tym proponowane), ciągi pieszo – jezdne –  
1/2 KDW, 1/1 KDW; ustala się następujące parametry techniczne 
i użytkowe:

a) linie rozgraniczające dróg 1/2 KDW – min. 10,0 m  
w dostosowaniu do istniejącego stanu zagospodarowania bez 
naruszania istniejących ogrodzeń i trwałych urządzeń zlokalizo-
wanych w pasie drogowym,

b) linie rozgraniczające dróg 1/1 KDW – min. 6,0 m w dosto-
sowaniu do istniejącego stanu zagospodarowania bez narusza-
nia istniejących ogrodzeń i trwałych urządzeń zlokalizowanych 
w pasie drogowym,

c) przekrój drogi jednojezdniowej 1/2 KDW z dwoma pasa-
mi ruchu, o szerokości pasa 2,50 – 3,0 m,

d) przekrój drogi jednojezdniowej 1/1 KDW z jednym pa-
sem ruchu, o szerokości pasa 5,0 m,

e) linie zabudowy dla nowo projektowanych i rozbudowy-
wanych budynków w odległości min. 6,0 m od zewnętrznej kra-
wędzi jezdni.
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§ 63.1. Wyznacza się tereny parkingów i garaży, ozna-
czone na rysunku planu symbolem KS. 

2. Na terenach jednostek strukturalnych: A.KS, B.KS, 
C.KS ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny parkingów i garaży,
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty handlowe, 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) wewnętrzna komunikacja,
d) zieleń izolacyjna i urządzona.
3. Dla terenu KS ustala się następujące zasady zabudowy 

i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się adaptację istniejących zespołów gara-

żowych i parkingów, z możliwością remontów, rozbudowy i prze-
budowy,

2) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy – jedna 
kondygnacja nadziemna, wysokość max. do 4,0 m, dachy pła-
skie, dwu lub czterospadowe o nachyleniu połaci dachowych  
12 – 400,

3) zakazuje się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i obiek-
tów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

4) nakazuje się pełnego uzbrojenia terenu w zakresie in-
frastruktury technicznej,

5) przeznacza się pod zabudowę do 80% powierzchni 
działki; udział powierzchni biologicznie czynnej min. 20% po-
wierzchni działki,

6) nakazuje się stosowanie zieleni izolacyjnej i urządzonej,
7) obowiązek rozwiązania sposobu odprowadzenia wód 

opadowych z powierzchni utwardzonych, zgodnie z ustaleniami 
planu i przepisami szczególnymi,

8) dla terenów i obiektów zlokalizowanych w strefach 
ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 12 - § 15 ni-
niejszej uchwały,

9) zachowanie linii rozgraniczających ulic i linii zabudowy 
zgodnie z § 62 uchwały,

10) obiekty budowlane należy sytuować w odległości nie 
mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, jednak 
nie mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie  
z przepisami szczególnymi.

§ 64.1. Wyznacza się tereny urządzeń komunikacji sa-
mochodowej i obsługi transportu samochodowego, ozna-
czone na rysunku planu symbolem KSU.

2. Na terenach jednostek strukturalnych: A.KSU, B.KSU 
ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa stacji paliw 
płynnych i gazowych,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) wewnętrzna komunikacja, dojścia, dojazdy,
b) parkingi, garaże,
c) obiekty handlowe, gastronomiczne, 
d) myjnie samochodowe, wulkanizacja, stacje diagno-

styczne,
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
f) zieleń izolacyjna i urządzona.
3. Dla terenów KSU ustala się następujące zasady zabu-

dowy i zagospodarowania terenu:
1) utrzymuje się istniejącą zabudowę, z możliwością doko-

nywania adaptacji, remontów, rozbudowy i nadbudowy,
2) dopuszcza się obiekty kubaturowe o jednej kondygnacji 

nadziemnej, wysokość max. do 5,0 m, dachy płaskie, symetrycz-
ne dwu lub czterospadowe o nachyleniu połaci dachowych 200 
– 400,

3) zakazuje się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i obiek-
tów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,

4) nakazuje się pełnego uzbrojenia terenu w zakresie in-
frastruktury technicznej,

5) przeznacza się pod zabudowę do 80% powierzchni 
działki; udział powierzchni biologicznie czynnej min. 20% po-
wierzchni działki,

6) nakazuje się stosowanie zieleni izolacyjnej i urządzonej,
7) obowiązek rozwiązania sposobu odprowadzenia wód 

opadowych z powierzchni utwardzonych, zgodnie z ustaleniami 
planu i przepisami szczególnymi,

8) dla terenów i obiektów zlokalizowanych w strefach 
ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia § 12 - § 15 ni-
niejszej uchwały,

9) zachowanie linii rozgraniczających ulic i linii zabudowy 
zgodnie z § 62 uchwały,

10) obiekty budowlane należy sytuować w odległości nie 
mniejszej niż 10,0 m od granicy obszaru kolejowego, jednak 
nie mniej niż 20,0 m od osi skrajnego toru kolejowego, zgodnie  
z przepisami szczególnymi.

§ 65.1. Wyznacza się tereny urządzeń i tras komunikacji 
kolejowej, oznaczonych na rysunku planu symbolem KK.

2. Dla terenów komunikacji kolejowej ustala się utrzymanie 
istniejących torów kolejowych wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi, z dopuszczeniem ich remontu i przebudowy, bez prawa 
rozbudowy.

Rozdział IX
Przepisy końcowe i przejściowe

§ 66. Ustala się następujące stawki procentowe dla nieru-
chomości położonych w granicach obszaru objętego planem:

1) dla terenów oznaczonych symbolami: MW, MWU, MN, 
ML, UMN, RU, U, KS, KSU, UR, P, stawka procentowa wynosi 
30% (trzydzieści procent),

2) dla pozostałych terenów stawka procentowa wynosi 1% 
(jeden procent),

3) stawki, o którym mowa w pkt 1 i 2 stanowią podstawę do 
pobierania jednorazowych opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 67.1. Dla obszaru objętego zasięgiem planu, o którym 
mowa w rozdziale I § 1, tracą moc ustalenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, zawarte w następujących 
uchwałach:

1) uchwała Nr XXVII/164/97 Rady Miejskiej w Zawadzkiem 
z dnia 13 lutego 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu oczyszczalni ścieków 
dla miasta Zawadzkie, obejmującego nieruchomość oznaczoną 
według ewidencji gruntów jako działka nr 907 położoną w Za-
wadzkiem (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 9, poz. 57);

2) uchwała Nr XXVII/165/97 Rady Miejskiej w Zawadzkiem 
z dnia 13 lutego 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenu pod lokalizację 
obiektów usługowo – handlowych oraz obsługi komunikacyjnej, 
ograniczonego ulicami: Opolską, Strzelecką, terenem PKP i GPZ 
Zawadzkie, obejmującego nieruchomości położone w Zawadz-
kiem, oznaczone według ewidencji gruntów jako działki Nr 371/1 
oraz 371/22 – 371/92 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 9, poz. 58);

3) uchwała Nr XXVII/166/97 Rady Miejskiej w Zawadzkiem 
z dnia 13 lutego 1997 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu pod lokalizację obiek-
tów usługowo – handlowych i rzemiosła nieuciążliwego, ograni-
czonego ulicami: Opolska, Ks. Wajdy, Stawowa w Zawadzkiem 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 9, poz. 59);
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4) uchwała Nr XIX/122/00 Rady Miejskiej w Zawadzkiem 
z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawadzkie  
Nr Z/4A (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2001 r. Nr 5, poz. 22);

5) uchwała Nr XXII/144/2001 z dnia 26 kwietnia 2001 r.  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go nr Z/3A miasta Zawadzkie dla terenu w rejonie ulicy Bogusław-
skiego (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 42, poz. 288);

6) uchwała Nr XXVII/182/2001 Rady Miejskiej w Zawadz-
kiem z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawadzkie 
dla części Sołectwa Kielcza (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2002 r.  
Nr 3, poz. 61);

7) uchwała Nr V/52/2003 Rady Miejskiej w Zawadzkiem  
z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta 
Zawadzkie, obejmującego część osiedla mieszkaniowego po 
wschodniej stronie ulicy Powstańców Śląskich w Zawadzkiem 
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 52, poz. 1051);

8) uchwała Nr V/53/2003 Rady Miejskiej w Zawadzkiem 
z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zawadzkie 
dla części obszaru Sołectwa Żędowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego 
Nr 52, poz. 1052);

9) uchwała Nr XIII/123/04 Rady Miejskiej w Zawadzkiem  
z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Zawadzkie dla ob-
szaru obejmującego część terenów Nadleśnictwa Zawadzkie, 
terenów sportowych oraz teren cmentarza (Dz. Urz. Woj. Opol-
skiego Nr 48, poz. 1374).

§ 68. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Opolskiego oraz na stronach internetowych 
miasta Zawadzkie.

§ 69. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Za-
wadzkiego.

§ 70. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Zawadzkiem

Zbigniew Sworeń

Załącznik
do uchwały Nr XIII/87/07

Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 20 grudnia 2007 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zawadzkiem
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożo-

nego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie

I. Podstawa prawna:

- art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  
poz. 717 z późn. zm.).

II. Rozstrzygnięcie:

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego był wyłożony do publicznego wglądu w okresie od 
dnia 7 września 2007 r. do dnia 8 października 2007 r. 

2. Dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w pro-
jekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
przeprowadzono w dniu 1 października 2007 r.

3. Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego można było składać w okresie od dnia  
9 października 2007 r. do dnia 26 października 2007 r.

4. W wyznaczonym terminie niżej wymienione osoby i pod-
mioty złożyły następujące uwagi:

1) Zofia i Edward Socha – uwaga dotycząca przeznaczenia 
działki nr 1580 z mapy 7, obręb Kielcza, położonej przy ul. Opol-
skiej w Kielczy, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

2) Łucja Bartodziej – uwaga dotycząca przekwalifikowania 
działki nr 2137/4 z mapy 7, obręb Żędowice, położonej przy ul. 
Słonecznej w Żędowicach, z rolnej na budowlaną,

3) Joachim Szulc – uwagi dotyczące:
a) braku zaznaczonych na rysunku planu stanowisk arche-

ologicznych,
b) braku zachowania form pozostałości tzw. „Dworu” przy 

ul. Strzeleckiej w Żędowicach (dom położony przy ul. Konopni-
ckiej 4 i 6),

c) braku sugestii co do zachowania ul. Strzeleckiej w jej 
części najstarszej (odcinek od „Dworu” w stronę ul. Powstańców 
Śląskich),

d) nieuwzględnienia zachowania nawierzchni brukowej  
ul. Strzeleckiej w Żędowicach,

e) propozycji zachowania elementu stałego alei brzozowej 
wzdłuż drogi powiatowej Żędowice – Barut,

f) propozycji przesunięcia przebiegu drogi łączącej rejon 
cmentarza w Żędowicach z ul. Ziai - na północ poza ostatnie 
zabudowania ul. Harcerskiej lub całkowitego zrezygnowania  
z tej drogi,

4) Marian Kandora – uwaga dotycząca niewyrażenia zgo-
dy na przebieg drogi dwukierunkowej przez część działki nr 213 
z mapy 2, obręb Żędowice, położonej przy ul. Harcerskiej 12  
w Żędowicach,

5) Małgorzata Guzy – Noman – uwaga dotycząca prze-
kształcenia całości działki nr 94 z mapy 2, obręb Żędowice, na 
cele budowlane i propozycji przeprowadzenia drogi wzdłuż ka-
nału,

6) Komenda Wojewódzka Policji w Opolu z siedzibą przy 
ul. Korfantego 2 w Opolu – uwaga dotycząca zmiany zapisu treści 
§ 31 ust. 3 pkt 3 projektu planu i dopuszczenia możliwości rozbu-
dowy i przebudowy istniejącego obiektu Policji położonego przy 
ul. Dębowej 5 w Zawadzkiem,

7) Helena i Teodor Bogdoł – uwaga dotycząca utrzyma-
nia terenu rolnego działki nr 691/1 z mapy 3, obręb Zawadzkie 
i niewyrażenia zgody na przekształcenie terenu rolniczego na 
budowlany,

8) Klaudiusz Tyślik – uwaga dotycząca naruszenia prawa 
własności działki nr 687 z mapy 3, obręb Zawadzkie i pozba-
wienia możliwości prowadzenia działalności rolniczej poprzez 
zmianę charakteru gruntu rolnego na grunt przeznaczony pod 
zabudowę,

9) Centrum Medyczne Lucyna i Andrzej Dymek – uwaga 
dotycząca:

a) zapewnienia swobodnego dojazdu do działki nr 503  
i wytyczenia drogi dojazdowej,

b) przekazania drogi na rzecz Gminy Zawadzkie,
c) przekształcenia terenów przemysłowych na grunty rolne,
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10) Beata i Norbert Langer – uwaga dotycząca nie wyra-
żenia zgody na rozdzielenie dotychczasowych gruntów rolnych 
przez drogę dojazdową,

11) Janusz Pawelak – uwaga dotycząca zmiany przezna-
czenia terenu oznaczonego symbolem MWU na teren oznaczo-
ny symbolem U, tj. teren usług,

12) Agata i Mariusz Kopyra – uwaga dotycząca nie wyraże-
nia zgody na przeprowadzenie planowanej drogi przez działkę nr 
301/4 z mapy 2, obręb Żędowice, będącą ich własnością.

5. Na etapie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożo-
nego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego uwzględnia się w projekcie planu 
uwagi wyszczególnione w pkt 3f, 4, 9a i nie uwzględnia się uwag 
wyszczególnionych w pkt: 1, 2, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 5, 6, 7, 8, 9b, 
9c, 10, 11, 12, przy czym uwagi opisane w ppkt: 3a, 3b, 3c, 3d i 9c 
nie zostają uwzględnione na etapie rozpatrzenia uwag, ponieważ 
dotyczą one elementów, które projekt planu na etapie wyłożenia 
do publicznego wglądu już obejmował, a zatem nie było koniecz-
ności ich ponownego wprowadzania. 

III. Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  
poz. 717 z późn. zm.) uwagi do projektu planu mógł wnieść każdy, 
kto kwestionował ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożo-
nym do publicznego wglądu. Uwagi należało wnieść na piśmie,  
w terminie wyznaczonym w stosownym ogłoszeniu, przy czym 
nie było konieczne przedstawienie dowodów na naruszenie swo-
jego interesu prawnego czy też faktycznego. 

Uwagi wymienione w pkt: 1 (Państwa Zofii i Edwarda 
Socha), 2 (Pani Łucji Bartodziej), 11 (Pana Janusza Pawelak) 
dotyczą tego samego zagadnienia, a mianowicie zmiany prze-
znaczenia terenów na cele: mieszkaniowe (uwaga w pkt 1 i 2)  
i usługowe (uwaga w pkt 11). Uwagi te nie mogły zostać uwzględ-
nione na etapie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożone-
go do publicznego wglądu projektu planu, ponieważ mają one 
charakter wniosków o zmianę przeznaczenia terenu, a termin 
składania wniosków do planu upłynął w dniu 15 marca 2006 r. 
Ponadto uwagi wyszczególnione w pkt: 1 i 2 nie są zgodne  
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie, w którym 
tereny określone w uwagach wskazane zostały pod: usługi pro-
dukcyjne nieuciążliwe (uwaga w pkt 1) oraz użytki rolne w stanie 
istniejącym (uwaga w pkt 2).

Uwaga wymieniona w pkt 3 (Pana Joachima Szulca) obej-
muje sześć zagadnień określonych lit. a – f . Uwagi oznaczone lit. a, 
b, c, d nie zostały uwzględnione na etapie rozstrzygania uwag, 
ponieważ projekt planu wyłożony do publicznego wglądu już 
uwzględniał te uwagi. Stanowiska archeologiczne ujęte w gmin-
nej ewidencji zabytków zostały w planie objęte formą ochrony 
zabytków (Rozdział III Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej - § 15), a ich lokaliza-
cja została wskazana na rysunku planu. Budynek tzw. „Dworu” 
- w części zlokalizowanej przy ul. Konopnickiej 6 w Żędowicach 
figuruje w gminnej ewidencji zabytków i jest objęty formą ochro-
ny zabytków w planie, natomiast część budynku zlokalizowana 
przy ul. Konopnickiej 4 nie jest ujęta w gminnej ewidencji zabyt-
ków, w związku z czym nie mogła zostać objęta formą ochro-
ny na podstawie planu. Teren ul. Konopnickiej i znaczna część  
ul. Strzeleckiej, w tym również nawierzchnia brukowa drogi (zgod-
nie z gminnym programem opieki nad zabytkami Miasta i Gminy 
Zawadzkie, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/272/06 
z dnia 21 września 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 77, poz. 

2339) są natomiast położone w strefie ochrony konserwatorskiej B  
i zgodnie z ustaleniami planu, teren ten jest objęty formą ochrony 
konserwatorskiej. Dla tego terenu plan ustala co następuje: 

„§ 12.1. Obejmuje się ochroną konserwatorską (typu B) 
zabytkowe układy przestrzenne miasta Zawadzkie oraz wsi Żę-
dowice i wsi Kielcza.

2. Dla obszarów, o których mowa w ust. 1, ustala się:
1) zachowanie i rewaloryzację zasadniczych elementów 

kompozycji przestrzennej:
a) zachowania zasadniczych elementów historycznego 

rozplanowania w tym: układu dróg, podziału działek i sposobu 
zagospodarowania działek siedliskowych,

b) historycznych zasad kształtowania brył i usytuowania 
budynków, w tym szczególnie zachowania linii zabudowy, kształ-
tu rzutu i gabarytów budynków, geometrii dachu, tradycyjnych 
materiałów wykończeniowych i wystroju elewacji,

c) historycznych dominant przestrzennych – kościołów;
2) kontynuowanie, w przypadku lokalizacji nowych bu-

dynków, historycznych zasad usytuowania na działce, zasad 
kształtowania rzutu i bryły budynków wybudowanych przed 1945 
rokiem, ich geometrii dachu oraz tradycyjnych elementów wy-
kończeniowych i detali architektonicznych,

3) dostosowanie nowej zabudowy do historycznej kom-
pozycji przestrzennej oraz nawiązania formami nowoczesnymi 
do lokalnej tradycji architektonicznej i sylwety krajobrazowej, po-
przez zachowanie szczególnego rygoru jakości architektury,

4) ochronę historycznych elementów małej architektury,  
w tym szczególnie krzyży, kapliczek i tablic pamiątkowych,

5) ochronie podlegają wszelkie obiekty podziemne, znale-
ziska oraz odkryte podczas remontów detale architektoniczne,

6) zakaz lokalizacji funkcji uciążliwych.
3. Dopuszcza się rozbiórkę budynków powstałych przed 

1945 r., tylko w przypadkach uzasadnionych bardzo złym stanem 
technicznym, zgodnie z przepisami szczególnymi”.

Uwagi dotyczące: zachowania form pozostałości tzw. 
„Dworu”, zachowania ul. Strzeleckiej oraz zachowania na-
wierzchni brukowej ul. Strzeleckiej były zatem już uwzględnio-
ne w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu, który 
wcześniej uzyskał pozytywną opinię Opolskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Opolu (postanowienie Nr WUOZ-I-
ZW-4401/123/2007 z dnia 16 sierpnia 2007 r.). 

Aleja brzozowa zlokalizowana wzdłuż drogi powiatowej  
w Żędowicach nie jest objęta żadną formą ochrony na podstawie 
przepisów szczególnych. W „Inwentaryzacji i waloryzacji przy-
rodniczej gminy Zawadzkie”, jak również w „Opracowaniu ekofi-
zjograficznym” sporządzonym na potrzeby miejscowego planu, 
teren ten nie został wskazany do objęcia żadną formą ochrony. 

Uwaga Pana Joachima Szulca dotycząca przesunięcia 
drogi łączącej rejon cmentarza w Żędowicach z ul. Ziai jest toż-
sama z uwagą Pana Mariana Kandory (pkt 4), który również nie 
wyraża zgody na przebieg tej drogi przez część swojej działki. 
Z uwagi na dwukierunkowość wszystkich planowanych w tym 
rejonie dróg, zrezygnowano z przebiegu nowej drogi 1/2 KDD 
planowanej na terenie działki nr 213 - cały ten teren będzie prze-
znaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (B.MN).

Uwagi wymienione w pkt 5 (Pani Małgorzaty Guzy – No-
man) oraz w pkt 10 (Państwa Norberta i Beaty Langer) zawiera-
ją propozycję zmiany przebiegu drogi i dotyczą nie wyrażenia 
zgody na jej przebieg przez teren działek będących własnością 
osób składających uwagi. Planowana droga 1/2 KDD przecina 
poprzecznie działki położone pomiędzy ul. Opolską i kanałem, 
i jest niezbędna do obsługi nowo wydzielonych działek budow-
lanych oraz zagrodowych, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem B.MN i B.RM. Droga ta jest konieczna dla zagospodaro-



Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego Nr 9    - 557 -      poz. 232

wania wnętrza obszaru opracowania jako ciąg komunikacyjny  
i miejsce lokalizacji infrastruktury technicznej. Kierując się intere-
sem publicznym, uwzględniając potrzeby ogółu społeczeństwa 
w zakresie zagospodarowania przestrzennego, uznano przebieg 
ulicy przedstawiony w projekcie planu za rozwiązanie optymalne 
i postanowiono nie dokonywać w projekcie planu żadnych zmian. 
Pani Małgorzata Guzy – Noman wniosła ponadto o „przekształ-
cenie” całości działki nr 94 z mapy 2, obręb Żędowice na cele 
budowlane. Uwaga ta nie mogła zostać uwzględniona, ponie-
waż ma ona charakter wniosku o zmianę przeznaczenia terenu, 
a termin składania wniosków upłynął w dniu 15 marca 2006 r. 
Państwo Norbert i Beata Langer wnieśli natomiast, by teren ten 
utrzymać jako rolny. Uwaga ta również nie została uwzględniona, 
ponieważ mimo tego, że dla ww. terenu plan ustala inne przezna-
czenie niż rolne, właściciel gruntu może użytkować działkę rolni-
czo zgodnie ze swoją wolą. Zgodnie z ustaleniami planu grunty 
rolne w obrębie terenów przeznaczonych pod zabudowę, powin-
ny pozostać w użytkowaniu rolniczym do momentu podziału na 
działki budowlane. Pokazany w planie podział jest jedynie pro-
pozycją podziału i może on być dokonany, wyłącznie na wniosek 
właściciela gruntu (ustalenia planu nie nakazują podziałów ani 
też scaleń gruntów).

Uwaga Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu wymie-
niona w pkt 6 dotyczy dopuszczenia możliwości rozbudowy  
i przebudowy istniejącego obiektu Policji położonego przy ul. Dę-
bowej 5 w Zawadzkiem. Obiekt ten jest ujęty w gminnej ewidencji 
zabytków i tym samym został objęty formą ochrony zabytków 
w planie: „Dla obiektów objętych ochroną w planie miejscowym 
(obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków) ustala się histo-
ryczną ochronę skali i bryły zabudowy, formy architektonicznej, 
geometrii dachu i elewacji, w tym detalu architektonicznego ot-
worów okiennych i drzwiowych oraz ich bezpośredniego otocze-
nia.” Ustalenia te zostały uzgodnione z Opolskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków w Opolu, dlatego też w chwili obecnej 
nie jest możliwa ich zmiana. 

Uwagi wymienione w pkt: 7 (Państwa Heleny i Teodora 
Bogdoł) oraz 8 (Pana Klaudiusza Tyślik) dotyczą utrzymania te-
renu rolnego i nie wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia 
terenu pod zabudowę mieszkaniową. Uwagi te nie mogą być 
uwzględnione, ponieważ nie są one zgodne z ustaleniami stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Zawadzkie, w którym teren ten wskazany 
jest jako teren rozwoju funkcji mieszkalno – usługowej. Ponadto 
pomimo tego, że dla przedmiotowego terenu plan ustala inne 
przeznaczenie niż rolne właściciel gruntu może użytkować dział-
kę rolniczo zgodnie ze swoją wolą. Zgodnie z ustaleniami planu, 
grunty rolne w obrębie terenów przeznaczonych dla zabudowy 
powinny pozostać w użytkowaniu rolniczym do momentu podzia-
łu na działki budowlane. Pokazany w planie podział jest jedynie 
propozycją podziału i może być dokonany jedynie na wniosek 
właściciela gruntu (ustalenia planu nie nakazują podziałów ani 
też scaleń gruntów).

Uwaga wymieniona w pkt 9 (Centrum Medycznego Lucyny 
i Andrzeja Dymek) dotyczy trzech zagadnień wyszczególnionych 
lit a-c. Uwaga wymieniona w lit. a została uwzględniona. Drogę 
przesunięto do granicy działki, zmieniono jej parametry tak, by 
umożliwić swobodny ruch po drodze i swobodny dojazd do działki 
nr 503. Uwaga wymieniona w lit. c została nie uwzględniona na 
etapie rozstrzygania uwag, ponieważ projekt planu wyłożony do 
publicznego wglądu już uwzględniał tą uwagę (teren był gruntem 
rolnym), w związku z czym nie było konieczności dokonywania 
zmian w projekcie planu. Uwaga wymieniona w lit. b natomiast 
nie została uwzględniona, ponieważ zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi ustalenia planu nie obejmują problematyki wykupów czy 
też przekazywania działek na rzecz nabywcy. 

Uwaga wymieniona w pkt 12 (Państwa Mariusza i Agaty 
Kopyra) dotycząca nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie 
planowanej drogi przez ich działkę, nie została uwzględniona, 
ponieważ droga będąca przedmiotem uwagi jest jedynie propo-
zycją, ze względu na ewentualny podział nieruchomości (na ry-
sunku planu linia przerywana). Zmieniono natomiast parametry 
drogi i jej lokalizację – drogę oddalono od istniejących zabudo-
wań, a jej przebieg zaproponowano bliżej terenów kolejowych. 

Wszystkie złożone uwagi zostały rozpatrzone przez 
Burmistrza Zawadzkiego w trybie określonym w art. 17  
pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
zarządzeniem Nr 122/XVII/2007 z dnia 16 listopada 2007 r. 

Załącznik
do uchwały Nr XIII/87/07

Rady Miejskiej w Zawadzkiem
z dnia 20 grudnia 2007 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Zawadzkiem 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, stanowiących zadania własne Gminy Za-
wadzkie, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Zawadzkie oraz o zasadach ich 
finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy  
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,  
poz. 2104z późn. zm.), Rada Miejska w Zawadzkiem rozstrzyga, 
co następuje:

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ujęte  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, nale-
żące do zadań własnych gminy obejmują:

1) budowę nowych dróg – klasy lokalnej, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem 07 1/2 KDL o łącznej długości ok. 4,51 km,

2) budowę nowych dróg dojazdowych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem 1/2 KDD o łącznej długości ok. 11,72 km,

3) uzbrojenie terenów w sieci: wodociągową, kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej.

2. Ustala się następujące źródła finansowania zadań 
gminnych w zakresie wymienionym w niniejszym rozstrzygnię-
ciu, zgodnie z przepisami o finansach publicznych:

1) dochody własne Gminy,
2) dotacje,
3) fundusze strukturalne Unii Europejskiej i inne,
4) kredyty, pożyczki preferencyjne,
5) środki prywatne (porozumienia publiczno - prywatne).
3. Realizacja ww. zadań odbywać się będzie etapowo. 

Wykup terenów pod drogi nastąpi w trybie przepisów z zakresu 
gospodarki nieruchomościami, a realizacja inwestycji w trybie 
zamówień publicznych.
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Porozumienie Nr 5/08

zawarte 31 stycznia 2008 r.

w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych 
z przygotowaniem i przeprowadzeniem poboru w 2008 roku

pomiędzy:
Wojewodą Opolskim Ryszardem Wilczyńskim 
a Zarządem Powiatu Kluczborskiego, reprezentowanym 

przez:
1) Piotra Pośpiecha,
2) Mieczysława Czaplińskiego

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o ad-
ministracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 
872 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 
z późn. zm.), w związku z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopa-
da 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) oraz na 
podstawie uchwały Rady Powiatu Kluczborskiego Nr XXI/114/08 
z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie przejęcia niektórych zadań 
z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania  
i przeprowadzenia poboru strony zawierają porozumienie nastę-
pującej treści: 

§ 1. Wojewoda Opolski powierza, a Zarząd Powiatu Klucz-
borskiego przyjmuje do wykonania niżej wymienione zadania: 

1) wypłacanie wynagrodzeń za udział w pracy powiatowej 
komisji lekarskiej;

2) przekazanie zakładom opieki zdrowotnej środków re-
kompensujących zarobki utracone przez lekarzy i średni perso-
nel medyczny obsługujących powiatową komisję lekarską;

3) zawieranie umów z dyrektorami zakładów opieki zdro-
wotnej o przeprowadzanie badań specjalistycznych i radiologicz-
nych oraz obserwacji szpitalnej poborowych; 

4) pokrywanie kosztów wykonania: badań specjalistycz-
nych, badań radiologicznych, obserwacji szpitalnej poborowych, 
zgodnie z cennikiem usług medycznych, obowiązującym w da-
nym zakładzie opieki zdrowotnej, do którego poborowy został 
skierowany. 

§ 2.1. Na wykonanie zadań wymienionych w § 1 pkt 1, 2 i 4 
porozumienia, przeznacza się z budżetu Wojewody Opolskiego 
dotację celową w kwocie 14 200 zł (dział 750 – administracja 
publiczna, rozdział 75045 – komisje poborowe, § 2120 – dota-
cja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące 
realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami 
administracji rządowej). Dotacja celowa zostanie przekazana 
w trzech równych transzach, kolejno w terminach do: 15 lutego 
2008 r., 14 marca 2008 r. oraz 11 kwietnia 2008 r.

2. W przypadku, gdy dotacja celowa wymieniona w § 2 
pkt 1, nie pokryje wydatków związanych z realizacją zadań okre-
ślonych w § 1 pkt 1, 2 i 4 organ przyjmujący może się ubiegać  
o dodatkowe środki na pokrycie faktycznie poniesionych kosz-
tów. Przyznanie dodatkowych środków wymaga uprzedniego 
podpisania i ogłoszenia aneksu do niniejszego porozumienia. 

§ 3.1. Zarząd Powiatu Kluczborskiego zobowiązuje się 
do składania Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cu-
dzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego miesięcznych 
sprawozdań z wykorzystania dotacji celowej, przekazanej z bu-

dżetu Wojewody Opolskiego na zadania określone w § 1 pkt 1, 2 
i 4, w nieprzekraczalnym terminie do 10 – tego każdego miesiąca 
za miesiąc poprzedni wraz z kserokopią faktur i rachunków oraz 
innych dokumentów potwierdzających zasadność poniesionych 
wydatków, potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 

2. Rozliczenie całości dotacji z § 2120 otrzymanej na pobór 
należy przedłożyć do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziem-
ców w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2008 r. Podstawę 
rozliczenia stanowią kserokopie faktur i rachunków oraz innych 
dokumentów potwierdzających zasadność poniesionych wydat-
ków, potwierdzonych za zgodność z oryginałem. 

§ 4.1. Czynności związane z badaniem prawidłowej realizacji 
zadań objętych porozumieniem w imieniu Wojewody Opolskiego 
sprawuje Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziem-
ców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, który w szczególności:

1) organizuje i przeprowadza kontrole;
2) przygotowuje zalecenia pokontrolne;
3) wydaje wytyczne w zakresie realizacji powierzonych 

zadań. 
2. Zarząd Powiatu Kluczborskiego zobowiązuje się do za-

pewnienia warunków umożliwiających przeprowadzanie kontroli 
realizacji zadań objętych porozumieniem, jak też do przestrzega-
nia otrzymanych wytycznych i zaleceń pokontrolnych.

§ 5. Zarząd Powiatu Kluczborskiego odpowiada za – zgod-
ną z obowiązującym prawem – realizację wymienionych w poro-
zumieniu zadań. 

 
§ 6.1. Zadania ujęte w § 1 pkt 1, 2 i 4, będą realizowane od 

4 lutego do 30 czerwca 2008 r.
2. Porozumienie wygasa po rozliczeniu całości dotacji  

z § 2120, tj. 14 lipca 2008 r. 
3. Wcześniejsze wypowiedzenie porozumienia, z zacho-

waniem miesięcznego terminu wymaga formy pisemnej i może 
być dokonane na wniosek Zarządu Powiatu Kluczborskiego lub 
przez Wojewodę Opolskiego.

§ 7. Porozumienie sporządzono w trzech jednobrzmiących 
egzemplarzach.

 
§ 8. Porozumienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia  

w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

Zarząd Powiatu   Wojewoda Opolski 

Starosta    Ryszard Wilczyński
Piotr Pośpiech

Wicestarosta
Mieczysław Czapliński


