
PROJEKT UCHWAŁY

Uchwała nr......
Rady Gminy Łambinowice

z dnia.............

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Malerzowice Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z
2020 r.  poz..  713  ze  zm.)  oraz  art.  20 ust.1  i  art.27  ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu  i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2020 r. Poz. 293 ze zm.) oraz uchwały Nr XXVII/168/09 z dnia 30
kwietnia 2009r. Rady Gminy Łambinowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wsi Mańkowice, Bielice, Piątkowice, Lasocice, Drogoszów i części wsi
Malerzowice Wielkie Rada Gminy Łambinowice uchwala, co następuje:

§1.  Stwierdza się, że uchwalany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Malerzowice  Wielkie nie  narusza ustaleń studium i  kierunków zagospodarowania  przestrzennego Gminy
Łambinowice przyjętego uchwałą Nr XXVII/182/2001 Rady Gminy Łambinowice  z dnia 22 lutego 2001r.
zmienionego uchwałą Nr VI/43/2015 Rady Gminy Łambinowice z dnia 28 maja 2015r. w sprawie zmiany
studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łambinowice.

§2. Uchwala  się  miejscowy  plan  zagospodarowania  przestrzennego  części  wsi  Malerzowice  Wielkie  w
granicach określonych na rysunku plan, zwany w dalszej części uchwały „planem”.

§ 3. 1.  Plan składa się z:
1) części tekstowej stanowiącej treść niniejszej uchwały;
2) części graficznej to jest rysunku planu w skali 1: 1000, stanowiącej jej integralny załącznik nr 1.

2. Załącznikami do uchwały są również: 
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2;
2) rozstrzygnięcie  o  sposobie  realizacji,  zapisanych  w  planie  inwestycji  z  zakresu  infrastruktury

technicznej,  które należą do zadań własnych  gminy oraz zasadach ich finansowania,  zgodnie  z
przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

ROZDZIAŁ I.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 4. 1. Ze względu na brak występowania na obszarze planu problematyki, terenów lub obiektów w planie nie
określa się: 

1) zasad ochrony krajobrazów kulturowych - ze względu na brak takich krajobrazów; 
2) granic  i  sposobów  zagospodarowania  obszarów  osuwania  się  mas  ziemnych,  krajobrazów

priorytetowych  określonych  w  audycie  krajobrazowym  oraz  w  planach  zagospodarowania
przestrzennego  województwa  –  ze  względu  na  brak  takich  terenów,  obszarów,  obiektów  oraz
krajobrazów priorytetowych; 

3) sposobu  i  terminu  tymczasowego  zagospodarowania,  urządzania  i  użytkowania  terenów  –  ze
względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów. 

§ 5.  1.Następujące oznaczenia graficzne rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objętego planem; 
2) linie  rozgraniczające  tereny  o  różnym  sposobie  zagospodarowania  lub  różnych  zasadach

zagospodarowania;
3) oznaczenia określające podstawowe przeznaczenia terenów składające się symbolu literowego i 

numeru wyróżniającego teren;
4) linie zabudowy nieprzekraczalne;  
5) wymiarowanie podane w metrach; 
6) obiekty zabytkowe objęte ochroną konserwatorską;
7) pomnik przyrody ożywionej;
8) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu  Bory Niemodlińskie; 
9) granica korytarza ekologicznego Dolina Nysy Kłodzkiej;
10) złoże Malerzowice; 
11) Główny Zbiornik Wód Podziemnych 338 Paczków-Niemodlin;
12) obszar ochrony zasobów wód powierzchniowych Zlewnia Nysy Kłodzkiej; 
13) obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi

jest:  
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- średnie i wynosi 1%,
- wysokie i wynosi 10%;

14) granica strefy konserwatorskiej od pomników zagłady; 
15) granica strefy  B ochrony konserwatorskiej;
16) granica terenów o ograniczeniach w ich użytkowaniu wokół cmentarza; 
17) linia elektroenergetyczna 220kV relacji Groszowice-Ząbkowice Śląskie – Świebodzice.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.
 
§ 6. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) przepisach  odrębnych  –  należy  przez  to  rozumieć  ustawy  wraz  z  aktami  wykonawczymi,
rozporządzenia  Wojewody Opolskiego,  uchwały  Sejmiku Województwa  Opolskiego oraz uchwały
Rady Gminy w Łambinowicach, aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały;

2) przeznaczeniu podstawowym terenu  – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które dominuje
na danym terenie  jednocześnie  w granicach terenu  i  na jego  działkach budowlanych  określone
przynależnym symbolem literowym;

3) przeznaczeniu  uzupełniającym  terenu  –  należy  przez  to  rozumieć  przeznaczenia inne  niż
podstawowe,  które  uzupełniają  lub  wzbogacają  jego  przeznaczenie  podstawowe  nieokreślone
symbolem literowym;

4) nieprzekraczalnych liniach zabudowy –  należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren, na
którym dopuszcza się wznoszenie budynków i budowli pełniących rolę budynku; 

5) zabudowie - należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków wraz z budowlami pełniącymi
rolę budynków w tym wiatami, konstrukcjami przestrzennymi; 

6) zabudowie  mieszkaniowej  i  usługowej  – należy  przez  to  rozumieć  tereny  zabudowy
mieszkaniowej połączonej z funkcją usługową, z wyłączeniem usług uciążliwych, czyli takich, które
należą  do  przedsięwzięć  mogących  zawsze  znacząco  i  potencjalnie  znacząco  oddziaływać  na
środowisko,  dla  których  wymagane  jest  sporządzenie  raportu  oddziaływania  na  środowisko,  w
rozumieniu  ustawy  prawo  ochrony  środowiska;  realizowaną  w  formie  wbudowanych  lokali
usługowych lub budynków wolnostojących, których udział nie może przekroczyć 50% powierzchni
użytkowej budynków zlokalizowanych na działce budowlanej; 

7) zabudowie usługowej (funkcji usługowej)  – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą
prowadzoną  w  budynkach  lub  lokalach użytkowych,  służącą  zaspokojeniu  potrzeb  ludności,
niezwiązaną z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi,  a także  pozarolniczą
działalność gospodarczą. Do usług zalicza się  działalność gospodarczą z zakresu usług:  kultury,
zdrowia  i  opieki  społecznej,  gastronomii,  łączności  i  telekomunikacji,  handlu  w  obiektach  o
powierzchni sprzedaży nie większej niż 2000 m2, gastronomii, rekreacji, wypoczynku i hotelarstwa,
usługi  motoryzacyjne,  rzemiosła,  działalności  twórczej,  działalności  zawodowej  o  stopniu
uciążliwości ograniczonym do granic dysponowanego terenu, prowadzone na tym terenie lub w jego
obiektach budowlanych;

8) usługach kultury i pamięci narodowej –  należy przez to rozumieć  działalność  szerzącą kulturę
oraz pamięć narodową, służącą zaspokojeniu emocjonalnych i duchowych potrzeb ludności,  w tym
działania  mające  na  celu  utrzymanie  pamięci  o  historii  danego  miejsca,  poprzez  edukację  i
wychowanie,  skoncentrowane  wokół  problematyki  teoretycznej,  metodologicznej  i  faktograficznej
zarówno  w  aspekcie  historycznym,  jak  i  współczesnym,  a  także  zapewnienie  warunków  do
prowadzenia fachowej dokumentacji i ochrony dziedzictwa historycznego;

9) zabudowa  usług  sportu  i  rekreacji  –  oznacza  terenowe  pola  gier  oraz  urządzenia  siłowni
zewnętrznej placów zabaw i rekreacji, ale także zabudowę taką jak: hale sportowe wraz z obiektami i
urządzeniami sportowo – rekreacyjnymi oraz obiektami związanymi z ich obsługą i  prawidłowym
funkcjonowaniem;

10) zieleni  izolacyjnej  –  należy  przez  to  rozumieć  roślinność,  stanowiącą  izolację  akustyczną,
komunikacyjną lub widokową; 

11) ścieżki  przyrodniczo-turystyczne – czyli  trasy piesze (spacerowe) o charakterze edukacyjnym,
zaopatrzone  w  kilka  lub  kilkanaście  przystanków  o  treści  edukacyjnej  związanej  z  mijanym
otoczeniem,  wiodące  przez  atrakcyjne  turystycznie  tereny,  pod  względem  przyrodniczym,
widokowym, kulturowym czy historycznym.

§ 7.  1.  Dla rozgraniczonych, w planie, terenów wprowadza się następujące symbole literowe określające
przeznaczenie podstawowe: 

1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) M – tereny zabudowy mieszkaniowej pozagrodowej; 
3) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej; 
4) MU – tereny zabudowy mieszkaniowej  i usługowej; 
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5) MWU – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami; 
6) U – tereny zabudowy usługowej; 
7) UKP – teren usług kultury i pamięci narodowej;
8) US – tereny usług sportu i rekreacji;
9) PU – tereny zabudowy produkcyjnej z usługami; 
10) PG – obszar i teren górniczy;
11) KS – tereny urządzeń transportu samochodowego; 
12) ZL – lasy; 
13) ZC – cmentarz; 
14) ZP – zieleń parkowa; 
15) ZŁ – zieleń łęgowa i przywodna;
16) RM – tereny zabudowy zagrodowej; 
17) RU – tereny zabudowy obsługi produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych;
18) R – tereny rolnicze;
19)
20) WS – tereny wód powierzchniowych; 
21) E – zabudowa i obiekty infrastruktury technicznej – elektroenergetyki; 
22) KDGP – tereny dróg publicznych głównych przyspieszonego ruchu;
23) KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych;
24) KDL – tereny dróg publicznych lokalnych; 
25) KDD – tereny dróg publicznych dojazdowych; 
26) KDW – tereny dróg wewnętrznych; 
27) TDG – tereny dróg transportu rolnego; 

2.  Linie  rozgraniczające  tereny  określone  w  ust.  1  o  różnym  przeznaczeniu  lub  różnych  zasadach
zagospodarowania określono na rysunku planu.

DZIAŁ II. USTALENIA
SZCZEGÓŁOWE

§ 8. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego obowiązują następujące ustalenia:
1) dopuszcza się utrzymanie, zmianę sposobu użytkowania oraz przebudowę, istniejącej zabudowy;
2) dopuszcza się odbudowę,  rozbudowę, nadbudowę,  remonty oraz roboty budowlane w istniejącej

zabudowie jeśli działania te nie będą przekraczały parametrów określonych  odrębnie dla każdego
terenu określonego w §13 niniejszej uchwały;

3) nakazuje  się  utrzymanie  istniejącej  historycznej  zabudowy  folwarcznej,  z  dopuszczeniem  jej
przebudowy, przy jednoczesnym utrzymaniu jej zewnętrznej bryły,  podziałów architektonicznych i
wystroju architektonicznego z okresu realizacji;

4) dopuszcza się przebudowę istniejących sieci, obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, jeśli nie
koliduje to z planowanym przeznaczeniem podstawowym terenu i jego zagospodarowaniem;

5) ustala się przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;
6) na  działkach,  dla  których  rysunek  planu  nie  określa  linii  zabudowy,  należy  przyjmować  linię

zabudowy istniejących budynków funkcji podstawowej, jako nieprzekraczalną linię zabudowy, a w
przypadku  niezgodności  tej  linii  z  przepisami  odrębnymi  nową  zabudowę  należy  sytuować  w
odległości zgodnej z przepisami odrębnymi;

7) nakazuje się pokrycie dachów dachówką lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorach ceglastej
czerwieni, szarym, czarnym; 

8) nakazuje się stonowaną, jasną kolorystykę elewacji  w odcieniach naturalnych beży,  pastelowych
oranżów i złamanych bieli;

9) dopuszcza się na terenach niezabudowanych użytków rolnych klas IV-VI poza terenami poddanymi
ochronie,  lokalizacje  wolnostojących  antenowych  masztów  i  wież  o  wysokości  do  50  m  z
zachowaniem przepisów odrębnych.

10) tereny niezabudowane poza niezbędnym dojazdem, dojściami i  miejscami do parkowania należy
zagospodarować  zielenią  urządzoną  biologicznie  czynną  według  parametrów  określonych  dla
każdego terenu w §13 niniejszej uchwały;

11) wskaźniki zagospodarowania terenów oraz zasady kształtowania zabudowy ustalono w przepisach
szczegółowych dla poszczególnych terenów w §13 niniejszej uchwały.

§ 9. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu obowiązują następujące ustalenia: 
1) nakazuje  się  ograniczenie  uciążliwego  oddziaływania  produkcji,  składów,  usług  i działalności

rolniczej do granic terenu określonego tytułem prawnym do użytkowania;
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2) zakazuje  się  składowania  na  wolnym  powietrzu  lub  w  obiektach  niezadaszonych  materiałów
powodujących  wtórne  pylenie,  substancji  mogących  powodować  zanieczyszczenia  gruntu  i  wód
gruntowych;

3) zakaz  gromadzenia  i  przechowywania  środków  ochrony  roślin  oraz  nawozów  mineralnych  i
organicznych w sposób umożliwiający ich przenikanie do gruntu i do wód;

4) w  przypadku  budowy  stacji  paliw  w  rozwiązaniach  technologicznych  nakazuje  się  przewidzieć
zabezpieczenia  przed  przedostaniem  się  substancji  ropopochodnych  do  gruntu,  hermetyzację
gospodarki paliwowej oraz monitoring wód gruntowych;

5) stosownie  do  przepisów odrębnych  dotyczących  ochrony  środowiska  w zakresie  ochrony  przed
hałasem, na obszarze objętym planem tereny:

a) oznaczone  symbolem  literowym  MN zalicza  się  do  terenów  zabudowy  mieszkaniowej
jednorodzinnej,

b) oznaczone  symbolem  literowym  MW  zalicza  się  do  terenów  zabudowy  mieszkaniowej
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

c) oznaczone symbolem literowym RM zalicza się do terenów zabudowy zagrodowej,
d) oznaczone  symbolami  literowymi:  US, UKP, ZP  zalicza  się  do  terenów  rekreacyjno-

wypoczynkowych,
e) oznaczone  symbolami  literowymi M,  MU, MWU zalicza  się  do  terenów  mieszkaniowo-

usługowych;
6) na  działkach  budowlanych  przyległych  do  terenów  drogi  głównej  KDGP przy  budowie  nowych

budynków mieszkalnych lub innych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi  oraz przy
przebudowie  takich  budynków  należy  stosować  rozwiązania  techniczne  zapewniające  właściwe
warunki  akustyczne  w  budynkach,  poprzez  rozwiązania  techniczne  zmniejszające  uciążliwości
spowodowane  hałasem  komunikacyjnym,  zgodnie  z  wymaganiami  wynikającymi  z  przepisów
odrębnych;

7) na  terenach  przedmiotowego  planu,  ustala  się  zakaz  wprowadzania  nowych  przedsięwzięć
mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

8) dopuszcza się przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jedynie
na terenach MU, MWU, RM, RM,MN, RU, PU, PG;

9) zakazuje  się  lokalizacji  zakładów  stwarzających  zagrożenie  wystąpienia  poważnych  awarii  w
rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska;

10) ograniczeniu  do  minimum  podlegają  roboty  przekształcające  teren  przy  realizacji  obiektów
budowlanych; 

11) na działkach budowlanych przyległych do lasów budynki należy sytuować z zachowaniem odległości
od granicy lasu określonych w przepisach odrębnych;

12) dopuszczalny  poziom  pól  elektromagnetycznych  w  środowisku  należy  przyjmować  zgodnie  z
przepisami odrębnymi;

13) w zasięgu  “Obszaru  Chronionego Krajobrazu  Bory  Niemodlińskie”  stanowiącym obszar  wysokiej
ochrony krajobrazu, obowiązują przepisy odrębne, w tym działania określone w uchwale Sejmiku
Województwa  Opolskiego  nr  XX/228/2016  z  dnia  27  września  2016  r.  w  sprawie  obszarów
chronionego krajobrazu;

14) w zasięgu korytarza ekologicznego Dolina Nysy Kłodzkiej obowiązują przepisy odrębne;
15) nakazuje  się  ochronę  pomnika  przyrody  określonego  Uchwałą Nr  XIV/89/2004  Rady  Gminy

Łambinowice z dnia 22 stycznia 2004 r., (rosnącego na terenach 1ZP i 3U);
16) dla terenów położonych w granicy Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 338 Paczków –Niemodlin,

obowiązują przepisy odrębne;
17) zakazuje się dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody

lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;
18) zagospodarowanie  wzdłuż  terenów  WS i  ich  użytkowanie  nakazuje  się  zgodnie  z  przepisami

odrębnymi;
19) na  terenach znajdujących  się  w  granicach  złoża  Malerzowice  obowiązują  nakazy,  zakazy  i

dopuszczenia wynikające z przepisów odrębnych;
20) zakaz likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, przy czym dopuszcza się

wycinkę ze względów sanitarnych, bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz w przypadku niemożliwej  do
wyeliminowania kolizji z przebiegiem dróg lub infrastruktury technicznej.

§10. W zakresie zasad kształtowania krajobrazu obowiązują następujące ustalenia: 
1) zagospodarowanie  terenu  oraz  obiekty  budowlane  nakazuje  się  harmonijnie  wkomponować  w

krajobraz, a nową zabudowę w zakresie skali,  bryły, gabarytów, geometrii  dachów kształtować w
nawiązaniu do stylu architektonicznego zabudowy istniejącej;

2) nakazuje się kształtowanie ogrodzeń w nawiązaniu do historycznych rozwiązań;
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3) powierzchniowe  elementy  infrastruktury  technicznej  nakazuje  się  projektować  w  sposób
uwzględniający zachowanie wartości walorów krajobrazowych i ochronę krajobrazu; 

4) zakazuje  się  stosowania  konstrukcji  wieżowych  i  dominant  przestrzennych,  stanowiących
konkurencję  wobec  walorów  widokowych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  obiektów  i  obszarów
chronionych na podstawie przepisów odrębnych, za wyjątkiem terenu 3U.

§  11.  W  zakresie  zasad  ochrony  dziedzictwa  kulturowego  i  zabytków  oraz  dóbr  kultury  współczesnej
obowiązują następujące ustalenia:

1) ochronie podlegają obiekty i obszary wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków:
a) kościół filialny p.w. św. Wawrzyńca nr rej.: 1071/66 z dn. 20.01.1966 (3U),
b) park pałacowy, 2 pół. XVIII, nr rej.: 131/86 z 12.02. 1986 (1US),
c) Miejsce Pamięci  Narodowej  – tereny poobozowe w Łambinowicach – Cmentarz Jeńców

Radzieckich - nr rej.: 1937/68 z dn. 01.06.1968 (1UKP);
2) ochronie podlegają obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków: 

a) Ogrodzenie kościoła, XVI w. (3U),
b) Zespół dworsko -  parkowo – folwarczny:  dwór (1MW),  stodoła I  i  II,  obora,  stajnia,  park

(1RU)
c) Cmentarz w zespole kościoła, XVII w. (3U),
d) Budynek mieszkalno – gospodarczy, 1 ćw. XX w., nr 20
e) Budynek mieszkalno – gospodarczy, 1 ćw. XX w., nr 36
f) Budynek mieszkalno – gospodarczy, l. 20 XX w., nr 62
g) Budynek gospodarczy, pocz. XX w., nr  62
h) Stodoła, pocz. XX w., nr 62

3) ustala się następujące zasady ochrony zabytków określonych w pkt 1:
a) dla  budynku  kościoła  parafialnego  p.  w.  św.  Wawrzyńca  nakazuje  się  zachowanie  bryły

obiektu  i  dachu,  podziałów  elewacji,  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  oraz  wystroju
architektonicznego,

b) dla  budynku  kościoła  parafialnego  p.  w.  św.  Wawrzyńca  zakazuje  się  umieszczania
elementów  technicznego  wyposażenia  budynków  (klimatyzatory,  anteny  satelitarne)  na
eksponowanych elewacjach,

c) nakazuje się działania rewaloryzacyjne wg warunków wynikających z przepisów odrębnych,
d) dla parku pałacowego nakazuje się odtworzenie układu wodnego oraz drzewostanu,
e) dla  miejsca  pamięci  narodowej  nakazuje  się  prowadzenie  prac  konserwatorskich,

restauratorskich, robót budowlanych i prac porządkowych mających na celu zabezpieczenie
i  zachowanie  miejsca  pamięci  narodowej  oraz  jego  otoczenia  w  jak  najlepszym  stanie,
zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) utrzymaniu  podlega  Pomnik  Martyrologii  Jeńców  Wojennych  zlokalizowany  na  terenie
Cmentarza Jańców Radzieckich;

4) ustala się następujące zasady ochrony zabytków określonych w pkt. 2:
a) nakazuje  się  utrzymanie  bez  zmian  brył  budynków  z  okresu  sprzed  1945  roku  oraz

zachowanie lub restaurację podziałów i wystroju elewacji, z dopuszczeniem przekształceń
mających na celu dostosowanie obiektów do współczesnych standardów użytkowych,

b) zakazuje  się  umieszczania  elementów  urządzeń  technicznych  budynków  na  elewacjach
widocznych z przestrzeni publicznej (ulicy),

c) nakazuje się działania restauratorskie wg warunków wynikających z przepisów odrębnych;
5) zasady  postępowania  w  przypadku  odkrycia  (w  trakcie  prowadzenia  robót  budowlanych  lub

ziemnych)  przedmiotów,  co  do  których  istnieje  przypuszczenie,  że  są  one  zabytkiem,  określają
przepisy odrębne.

§ 12. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi:  KDGP stanowiący obszar

rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;
2) wyznacza  się  tereny  oznaczone  na  rysunku  planu  symbolami  literowymi: KDZ,  KDL,  KDD,

stanowiące obszary rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
3) lokalizacja infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą na warunkach określonych w przepisach

odrębnych;
4) dla terenów wymienionych w pkt 1 i 2 ustala się zasady zagospodarowania określone w §13 ust.27 –

30 niniejszej uchwały. 

§ 13.  W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu obowiązują
następujące ustalenia:
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1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem MN i numerem od 1 do 15 oraz od 18 do 25 ustala
się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie uzupełniające – rekreacja, dla zabudowy jednorodzinnej nakazuje się dachy dwu lub

wielospadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci 35o - 45o.
3) nakazuje się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej - 30%;
4) nakazuje się wielkość powierzchni zabudowy do 45% terenu;
5) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,02 do 0,3;
6) maksymalna wysokość zabudowy do 9 m;
7) dla zabudowy nakazuje się dachy strome dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci 35o - 45o.
8) dopuszcza  się  na  lokalizację  budynków  gospodarczych,  garażowych  i  wiat  dobudowanych  lub

wolnostojących dla których nakazuje się wysokość nie wyższą niż 60 % wysokości określonej w p. 6
-  przy dachach stromych o kącie jak wyżej  lub o dachach płaskich o kącie nachylenia do 12 o i 35%
wysokości określonej w p. 6;

2.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem  16MN  i  17MN  ustala się następujące zasady,
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
2) przeznaczenie uzupełniające  - rekreacja;
3) nakazuje się minimalny udział powierzchni biologicznej działki budowlanej - 40%; 
4) nakazuje się maksymalną wielkość powierzchni zabudowy do 35% terenu; 
5) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 0,3; 
6) maksymalna wysokość zabudowy do 9 m; 
7) nakazuje się dla zabudowy dachy strome dwuspadowe, o kącie nachylenia połaci 30°- 45°; 
8) dopuszcza się na lokalizację budynków gospodarczych, garaży i wiat garażowych dobudowanych

lub wolnostojących  dla  których  nakazuje  się  wysokość  do 4  m przy  dachach  stromych o kącie
nachylenia połaci 35o-45o lub do 3 m przy dachach płaskich o kącie nachylenia do 12o;

3.  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem  1MU ustala się następujące zasady, parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej;
2) przeznaczenie uzupełniające - budowle, obiekty i urządzenia towarzyszące;
3) nakazuje się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej - 55%;
4) nakazuje się  wielkość powierzchni zabudowy do 30% terenu;
5) wskaźnik intensywności zabudowy terenu od 0,02 do 0,3;
6) maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej do 10 m; 
7) nakazuje  się  dla  zabudowy  mieszkaniowej  i  usługowej  dachy  dwu  lub  wielospadowe,  o  kącie

nachylenia połaci 35o - 45o lub dachy płaskie o kącie nachylenia do 10o;
8) nakazuje  się  realizację  zabudowy  mieszkaniowej  i  usługowej  w  formie  wolnostojącego  budynku

integrującego funkcje podstawowe lub zespołu budynków powiązanych łączonych ze sobą;
9) dopuszcza się na lokalizację  zabudowy gospodarczej,  garażowej  dobudowanej lub wolnostojącej

względem budynków mieszkalnych z zachowaniem przepisów odrębnych.
10) nakazuje się obsługę komunikacyjną terenu z drogi zbiorczej 1KDZ.

4.  Dla  terenów  oznaczonych  na  rysunku  planu  symbolem  MW  od  numeru 1  do  numeru 3  ustala  się
następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) budowle, obiekty i urządzenia towarzyszące,
b) zabudowa usługowa;

3) nakazuje się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej – 30%;
4) nakazuje się wielkość powierzchni zabudowy do 65% terenu;
5) wskaźnik intensywności zabudowy terenu od 0,01 do 0,7;
6) maksymalna wysokość zabudowy do 12 m;
7) na  terenie  1MW  nakazuje  się  dachy  dwu  lub  wielospadowe,  o  kącie  nachylenia  połaci  

35o- 45o;
8) na terenach 2MW i 3MW nakazuje się dachy płaskie o kącie nachylenia do 10o;
9) dopuszcza się na lokalizację budynków gospodarczych, garaży i wiat garażowych wolnostojących

dla których nakazuje się wysokość do 3 m o kącie nachylenia połaci dachu do 12o;
10) zakazuje się częściowych zmian rodzaju wykończenia lub kolorystyki dachu oraz kolorystyki elewacji

budynków. 
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5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MWU ustala się następujące zasady, parametry i
wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami; 
2) przeznaczenie uzupełniające - budowle, obiekty i urządzenia towarzyszące;
3) nakazuje się realizację funkcji usługowej w parterach budynków wielorodzinnych;
4) nakazuje się minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej - 35%; 
5) nakazuje się maksymalną wielkość powierzchni zabudowy do 45% terenu; 
6) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,02 do 0,3; 
7) maksymalna wysokość zabudowy do 12 m; 
8) nakazuje się dachy dwu lub wielospadowe, o kącie nachylenia połaci 35o – 45o;
9) dopuszcza się na lokalizację budynków gospodarczych, garaży i wiat garażowych wolnostojących

dla których nakazuje się wysokość do 3 m przy dachach płaskich o kącie nachylenia połaci do12o.

6.  Dla  terenów oznaczonych  na  rysunku  planu  symbolem  1RM i  3RM ustala  się  następujące  zasady,
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy zagrodowej;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) budowle, obiekty i urządzenia towarzyszące,
b) funkcja  usługowa, 
c) zieleń izolacyjna;

3) nakazuje się minimalny udział powierzchni biologicznej działki budowlanej - 30%;
4) nakazuje się wielkość powierzchni zabudowy do 50% terenu;
5) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 0,8;
6) maksymalna wysokość zabudowy do 12 m;
7) nakazuje się dachy dwuspadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci 35o- 40o.

7.  Dla trenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  2RM ustala się następujące zasady, parametry i
wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy zagrodowej;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) budowle, obiekty i urządzenia towarzyszące,
b) funkcja usługowa,
c) zieleń izolacyjna;

3) nakazuje się minimalny udział powierzchni biologicznej działki budowlanej - 20%;
4) nakazuje się wielkość powierzchni zabudowy do 60% terenu;
5) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,05 do 0,8;
6) maksymalna wysokość zabudowy do 12 m;
7) ogranicza się dopuszczalną ilość sztuk bydła w liczbie do 60 DJP; 
8) odległość  usytuowania  pomieszczeń  dla  zwierząt,  pomieszczeń  składowych  i  magazynowych,

pomieszczeń  na  maszyny  i  środki  transportu  oraz  budowli  rolniczych  od  terenów  istniejącej  i
projektowanej zabudowy mieszkaniowej, należy przyjąć według przepisów szczególnych.

8. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem  M  od numeru 1  do numeru 20  się następujące
zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszkaniowa pozagrodowa;
2) przeznaczenie uzupełniające 

a) zabudowa usługowa,
b) budowle, obiekty i urządzenia towarzyszące;

3) nakazuje się minimalną powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej - 25%; 
4) nakazuje się wielkość powierzchni zabudowy do 60% terenu;
5) wskaźnik intensywności zabudowy terenu od 0,03 do 0,9;
6) maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej do 10,5 m;
7) nakazuje się dachy dwuspadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci 30°- 45°;
8) dopuszcza się na lokalizację budynków gospodarczych, garaży i wiat garażowych dobudowanych

lub wolnostojących  dla  których  nakazuje  się  wysokość  do 4  m przy  dachach  stromych o kącie
nachylenia połaci 35o-45o lub do 3 m przy dachach płaskich o kącie nachylenia do 12o;

9) dopuszcza  się  lokalizację  budynków  gospodarczych,  garaży  i  wiat  garażowych  dobudowanych
przeznaczonych dla sprzętu rolniczego, dla których nakazuje się wysokość nie wyższą niż 9 m przy
dachach płaskich;

10) dopuszcza  się  przekształcanie  parterów  budynków  mieszkalnych  i  gospodarczych  na  funkcje
usługowe.
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9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9RM,MN ustala się następujące zasady, parametry i
wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) zabudowa usługowa,
b) budowle, obiekty i urządzenia towarzyszące;

3) nakazuje się minimalną powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej- 40%;   
4) nakazuje się wielkość powierzchni zabudowy do 45% terenu;
5) wskaźnik intensywności zabudowy terenu:

a) w zabudowie jednorodzinnej od 0,2 do 0,7,
b) w zabudowie zagrodowej od 0,05 od 0,9;

6) maksymalna wysokość zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej do 9 m;
7) nakazuje się dachy dwuspadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci 35°- 45°; 
8) dopuszcza się na lokalizację budynków gospodarczych, garaży i wiat garażowych dobudowanych

lub wolnostojących  dla  których  nakazuje  się  wysokość  do 4  m przy  dachach  stromych o kącie
nachylenia połaci 35o-45o lub do 3 m przy dachach płaskich o kącie nachylenia do 12o;

9) dopuszcza  się  lokalizację  budynków  gospodarczych,  garaży  i  wiat  garażowych  dobudowanych
przeznaczonych dla sprzętu rolniczego, dla których nakazuje się wysokość nie wyższą niż 9 m przy
dachach płaskich;

10) dopuszcza się przekształcenie parterów budynków mieszkalnych i budynków gospodarczych na cele
usługowe.

10. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1U i 2U ustala się następujące zasady, parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa;
2) przeznaczenie uzupełniające - budowle, obiekty i urządzenia towarzyszące;
3) nakazuje się minimalną powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej - 10%; 
4) nakazuje się wielkość powierzchni zabudowy 85% terenu;
5) wskaźnik intensywności zabudowy terenu od 0,15 do 1,0;
6) maksymalna wysokość zabudowy usługowej do 9 m;  
7) nakazuje się dachy dwuspadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci 35°- 45° lub dachy płaskie

o kącie nachylenia do 12o. 

11.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  3U ustala  się następujące zasady,  parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa;
2) przeznaczenie uzupełniające - budowle, obiekty i urządzenia towarzyszące,
3) nakazuje się minimalną powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej - 40%; 
4) nakazuje się wielkość powierzchni zabudowy 50% terenu;
5) wskaźnik intensywności zabudowy terenu od 0,2 do 0,5;
6) maksymalna wysokość zabudowy usługowej do 8 m,
7) dopuszcza się dominanty wysokościowe w postaci wież kościelnych o wysokości do 18 m; 
8) nakazuje się dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne, o kącie nachylenia połaci 35o - 45o;
9) budynki i budowle funkcji dopuszczalnych realizować jako wolnostojące względem budynku funkcji

podstawowej (kościół);
10) dopuszcza  się  umieszczanie  (wmurowywanie)  na  ścianach  przyziemia  tablic  pamiątkowych,

epitafiów lub płaskorzeźb.

12. Dla  terenów  oznaczonych  na  rysunku  planu  symbolem  4U  ustala  się  następujące  zasady
zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa;
2) przeznaczenie uzupełniające - budowle, obiekty i urządzenia towarzyszące,
3) nakazuje się minimalną powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej - 25%; 
4) nakazuje się wielkość powierzchni zabudowy 25% terenu;
5) wskaźnik intensywności zabudowy terenu od 0,01 do 0,25;
6) maksymalna wysokość zabudowy usługowej do 6,5m;
7) nakazuje się dachy płaskie o kącie nachylenia do 10o; 
8) nakazuje się obsługę komunikacyjną terenu z drogi wewnętrznej 3KDW

13.Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  1UKP ustala  się  następujące  zasady
zagospodarowania terenu:
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1) przeznaczenie podstawowe - teren usług kultury i pamięci narodowej; 
2) przeznaczenie uzupełniające - budowle, obiekty i urządzenia towarzyszące;
3) nakazuje się minimalną powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej - 80%; 
4) maksymalna wysokość budowli i obiektów do 10m;
5) nie wyznacza się intensywności zabudowy;
6) nie wyznacza się wielkości powierzchni zabudowy;
7) nie wyznacza się wskaźników kształtowania zabudowy;
8) nakazuje  się  działania  zgodnie  z  przepisami odrębnymi w tym ustawy o grobach i  cmentarzach

wojennych.

14.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  1US  i  2US  ustala  się  następujące  zasady,
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa usług sportu i rekreacji; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) zabudowa usługowa,
b) budowle, obiekty i urządzenia towarzyszące;

3) nakazuje się minimalną powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej - 50%; 
4) nakazuje się wielkość powierzchni zabudowy 35% terenu;
5) wskaźnik intensywności zabudowy terenu od 0,02 do 0,35;
6) maksymalna wysokość zabudowy do 8m;
7) nakazuje się dachy wielospadowe symetryczne o kącie nachylenia 35o- 45o; 
8) na  terenie  1US dopuszcza  się  budowę  budynku  usługowego  wraz  ze  sceną  i  urządzeniami

towarzyszącymi głównej funkcji terenu;
9) ustalenia dla zadaszenia nad sceną:

a) nakazuje się maksymalną wysokość zadaszenia do 8 m,
b) dopuszcza się dach o dowolnej geometrii.

15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1RU ustala się następujące zasady, parametry i
wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa obsługi produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych;
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) funkcja usługowa,
b) zieleń izolacyjna,
c) budowle, obiekty i urządzenia towarzyszące;

3) nakazuje się minimalną powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej- 35%; 
4) nakazuje się wielkość powierzchni zabudowy 30% terenu;
5) wskaźnik intensywności zabudowy terenu od 0,05 do 0,5;
6) maksymalna wysokość zabudowy do 11 m;
7) dopuszcza się na lokalizację budynków gospodarczych, garaży i wiat garażowych wolnostojących

dla których nakazuje się wysokość do 4 m przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci 35 o-45o

lub do 3 m przy dachach płaskich o kącie nachylenia do 12o;
8) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych, garaży i wiat garażowych dobudowanych lub

wolnostojących  przeznaczonych  dla  sprzętu  rolniczego,  dla  których  nakazuje  się  wysokość
nie wyższą niż 9 m przy dachach płaskich;

9) nakazuje się dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci 35°- 45o; 
10) nakazuje się wprowadzić wzdłuż granic z terenami sąsiedniej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej

pasy zieleni izolacyjnej.

16. Dla  terenów  oznaczonych  na  rysunku  planu  symbolem  PU  od  numeru  1 do  numeru  3 ustala  się
następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa produkcyjna z usługami;
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) zieleń izolacyjna, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dla właściciela działki,
c) budowle, obiekty i urządzenia towarzyszące;

3) nakazuje się minimalną powierzchnię biologicznie czynną działki budowlanej - 10%; 
4) nakazuje się wielkość powierzchni zabudowy 40% terenu;
5) wskaźnik intensywności zabudowy terenu od 0,01 do 0,4;
6) maksymalna wysokość zabudowy produkcyjnej z usługami do 12 m;
7) maksymalna wysokość zabudowy jednorodzinnej do 9 m;
8) dla zabudowy produkcyjnej z usługami nakazuje się dachy płaskie o kacie nachylenia do 10o;

9



PROJEKT UCHWAŁY

9) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nakazuje się dachy dwuspadowe, symetryczne o kącie
nachylenia połaci 35o- 45o;

10) w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nakazuje się zapewnić odpowiednią ochronę
akustyczną  budynków  stosownie  do  przepisów  odrębnych  dotyczących  ochrony  środowiska  w
zakresie ochrony przed hałasem jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

11) dopuszcza się na lokalizację budynków gospodarczych, garaży i wiat garażowych wolnostojących
dla których nakazuje się wysokość do 4 m przy dachach stromych o kącie nachylenia połaci 35 o-45o

lub do 3 m przy dachach płaskich o kącie nachylenia do 12o;
12) w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nakazuje się zapewnić minimum 1 miejsce do

parkowania na 1 lokal mieszkaniowy, realizowane naziemne jako stanowisko garażowe, terenowe
zadaszone lub niezadaszone; 

13) nakazuje się obsługę komunikacyjną terenu z drogi dojazdowej 4KDD. 

17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  1PG ustala się następujące zasady, parametry
i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe – obszar i teren górniczy;
2) przeznaczenie uzupełniające – budowle, obiekty i urządzenia towarzyszące;
3) nie ustala się powierzchni biologicznie czynnej;
4) nie ustala się wielkości powierzchni zabudowy;
5) nie ustala się wskaźnika intensywności zabudowy;
6) nie wyznacza się zasad kształtowania zabudowy;
7) nakazuje się wszelką działalność gospodarczą prowadzić zgodnie z wydaną koncesją na wydobycie

kruszywa naturalnego.

18.  Dla  terenów  oznaczonych  na  rysunku  planu  symbolem 1KS  ustala  się  następujące  zasady
zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny urządzeń transportu samochodowego;
2) przeznaczenie uzupełniające - budowle, obiekty i urządzenia towarzyszące;
3) nakazuje się realizację miejsc do parkowania tylko dla samochodów osobowych, w tym 5 % dla

samochodów zaopatrzonych w kartę parkingową;
4) minimalny udział powierzchni biologicznej działki budowlanej - 30 %,
5) nie wyznacza się wielkości powierzchni zabudowy;
6) nie wyznacza się intensywności zabudowy; 
7) nie wyznacza się zasad kształtowania zabudowy.

19.  Dla  terenów oznaczonych  na  rysunku  planu  symbolem  ZL  od numeru  1 do  numeru  22  ustala  się
następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe – lasy;
2) nakazuje się gospodarkę leśną prowadzić w oparciu o przepisy odrębne;
3) zakaz zabudowy, w tym związanej z gospodarką leśną;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 95%;
5) zakazuje się realizacji nowych sieci infrastruktury technicznej za wyjątkiem lokalizacji elementów i

obiektów proekologicznych, układów kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych oraz urządzeń
przeciwpowodziowych; 

6) dopuszcza się utrzymanie oraz przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
7) dopuszcza się wydzielenie szlaków turystycznych, ciągów pieszych i rowerowych. 

20.  Dla  terenów  oznaczonych  na  rysunku  planu  symbolem  1ZC ustala  się  następujące  zasady
zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - cmentarz;
2) przeznaczenie uzupełniające - budowle, obiekty i urządzenia towarzyszące;
3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 15%;
4) nie wyznacza się wielkości powierzchni zabudowy;
5) nie wyznacza się intensywności zabudowy;
6) nie wyznacza się zasad kształtowania zabudowy;
7) powierzchnia pól grzebanych nieprzekraczająca 80% powierzchni terenu;
8) maksymalna wysokość obiektów i  urządzeń towarzyszących związanych z funkcją terenu w tym

katakumby i kolumbaria – 2,5m;
9) nakazuje się przystosowanie terenu pod nowe powierzchnie grzebalne do warunków określonych w

przepisach odrębnych;
10) na terenie cmentarza dopuszcza się nasadzenia zieleni wysokiej szczególnie zieleni zimozielonej.
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21.  Dla  terenu  oznaczonego  na  rysunku  planu  symbolem  ZP  od  numeru  1 do  numeru  3 ustala  się
następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - zieleń parkowa;
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) zabudowa usług sportu i rekreacji,
b) ścieżki przyrodniczo – turystyczne, 
c) budowle, obiekty i urządzenia towarzyszące;

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej - 80%;
4) nie wyznacza się wielkości powierzchni zabudowy;
5) nie wyznacza się intensywności zabudowy;
6) nie wyznacza się zasad kształtowania zabudowy;
7) utrzymanie  istniejącego  drzewostanu  z  dopuszczeniem  wycinek  zakrzaczeń,  samosiejek  i  cięć

sanitarnych; 
8) nowe nasadzenia drzew prowadzić z zastosowaniem gatunków drzew i krzewów zimozielonych w

formie zieleni średniowysokiej i niskiej.

22. Dla  terenów  oznaczonych  na  rysunku  planu  symbolem  1ZŁ  i  2ZŁ ustala  się  następujące  zasady
zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - zieleń łęgowa i przywodna;
2) zakaz zabudowy, za wyjątkiem urządzeń przeciwpowodziowych 
3) w przypadku realizacji urządzeń przeciwpowodziowych obowiązują przepisy odrębne;
4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki – 98 %;
5) dopuszcza się możliwość udrożnienia oraz odtworzenia cieku wodnego w ramach terenu zielonego.

23. Dla  terenów  oznaczonych  na  rysunku  planu  symbolem  R od  numeru  1 do  numeru  95  ustala  się
następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze;
2) przeznaczenie uzupełniające - budowle, obiekty i urządzenia towarzyszące; 
3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej działki - 90%;
4) nie wyznacza się wskaźnika wielkości zabudowy; 
5) nie wyznacza się intensywności zabudowy;
6) nie wyznacza się zasad kształtowania zabudowy;
7) zakazuje się zabudowy w granicach terenów o ograniczeniach w ich użytkowaniu oraz wszelkich

działań, które mogą mieć inny negatywny wpływ na użytkowanie i funkcjonowanie danych terenów;
8) nakazuje  się  utrzymanie  istniejących  dróg  transportu  rolnego,  istniejących  cieków  wodnych;

utrzymanie istniejących terenów zieleni w formie remiz śródpolnych, pasów wiatrochronnych i zieleni
porastającej brzegi cieków wodnych; 

9) dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych pasów wiatrochronnych; 
10) na terenach o numerach od 1 do 13 dopuszcza się zalesienie gruntu;
11) dopuszcza się sieci i punktowe obiekty infrastruktury technicznej w tym maszty antenowe telefonii

komórkowej, których wysokość określana jest na podstawie przepisów odrębnych.

24. Dla  terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem  WS od numeru  1 do numeru  35  ustala  się
następujące zasady zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny wód powierzchniowych;
2) nakazuje się utrzymanie użytkowania wodnego;
3) nakazuje  się  utrzymanie  naturalnego  kształtu  i  przebiegu  koryt  cieków,  z  wyjątkiem  sytuacji

wynikających z przepisów odrębnych;
4) nakazuje  się  ograniczenie  lokalizacji  nowych  obiektów  budowlanych  do  budowli  związanych  z

podstawową funkcją terenu oraz ochroną przyrody, przeciwpożarową i przeciwpowodziową.

25.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem  1E  ustala się następujące zasady, parametry i
wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa i obiekty infrastruktury technicznej - elektroenergetyki;
2) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki budowlanej - 10%;
3) nakazuje się wielkość powierzchni zabudowy do 90% terenu;
4) wskaźnik intensywności zabudowy terenu od 0,07 do 1,8;
5) w przypadku realizacji obiektów kubaturowych wysokość zabudowy do 9 m licząc od poziomu terenu

do najwyższego punktu stacji; 
6) dachy płaskie o kącie nachylenia połaci do 10o. 

26. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDGP ustala się:
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1) przeznaczenie  podstawowe  terenu  stanowi  droga  publiczna  klasy  GP  –  główna  ruchu
przyśpieszonego - (droga krajowa nr 46  relacji Kłodzko – Szczekociny);

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) chodników  i  ścieżek  rowerowych  lub  ścieżek  pieszo  –  rowerowych  na  warunkach

określonych w przepisach odrębnych, 
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym również związanych z odprowadzaniem i

podczyszczaniem wód opadowych odprowadzanych z jezdni na warunkach określonych w
przepisach odrębnych;

3) zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się szerokość drogi
w  liniach  rozgraniczających,  oznaczonej  symbolem  1KDGP zgodnie  z  przepisami  odrębnymi,  z
uwzględnieniem istniejących uwarunkowań przestrzennych.

27. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDZ ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi droga publiczna klasy Z – zbiorcza;
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) chodników  i  ścieżek  rowerowych  lub  ścieżek  pieszo  –  rowerowych  na  warunkach
określonych w przepisach odrębnych, 

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym również związanych z odprowadzaniem i
podczyszczaniem wód opadowych odprowadzanych z jezdni na warunkach określonych w
przepisach odrębnych; 

3) w zakresie zasad modernizacji,  rozbudowy i budowy systemów komunikacji  ustala się szerokość
drogi w liniach rozgraniczających, oznaczonej symbolem 1KDZ zgodnie z przepisami odrębnymi, z
uwzględnieniem istniejących uwarunkowań przestrzennych.

28. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDL ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi droga publiczna klasy L – lokalna;
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) chodników  i  ścieżek  rowerowych  lub  ścieżek  pieszo  –  rowerowych  na  warunkach
określonych w przepisach odrębnych, 

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym również związanych z odprowadzaniem i
podczyszczaniem wód opadowych odprowadzanych z jezdni na warunkach określonych w
przepisach odrębnych; 

3) w zakresie zasad modernizacji,  rozbudowy i budowy systemów komunikacji  ustala się szerokość
drogi w liniach rozgraniczających, oznaczonej symbolem 1KDL zgodnie z przepisami odrębnymi, z
uwzględnieniem istniejących uwarunkowań przestrzennych.

29. Dla terenów oznaczonych symbolem KDD od numeru od 1 do numeru 5 ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią drogi publiczne klasy D – dojazdowe; 
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) chodników  i  ścieżek  rowerowych  lub  ścieżek  pieszo  –  rowerowych  na  warunkach
określonych w przepisach odrębnych, 

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym również związanych z odprowadzaniem i
podczyszczaniem wód opadowych odprowadzanych z jezdni na warunkach określonych w
przepisach odrębnych; 

3) w zakresie zasad modernizacji,  rozbudowy i budowy systemów komunikacji  ustala się szerokość
dróg w liniach rozgraniczających, oznaczonych symbolem KDD zgodnie z przepisami odrębnymi, z
uwzględnieniem istniejących uwarunkowań przestrzennych.

30. Dla terenów oznaczonych symbolem KDW od numeru 1 do numeru 7 ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne; 
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) chodników i ścieżek rowerowych, 
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
c) pasów zieleni izolacyjnej;

3) w zakresie zasad modernizacji,  rozbudowy i budowy systemów komunikacji  ustala się minimalną
szerokość w liniach rozgraniczających – zgodnie z rysunkiem planu. 

31. Dla terenów oznaczonych symbolami TDG od numeru 1 do numeru 21 ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: drogi transportu rolnego; 
2) dopuszcza się lokalizację: sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
3) nie ustala się minimalnej szerokość dróg w liniach rozgraniczających.
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§ 14. W zakresie  określenia  granic  i  sposobów zagospodarowania  terenów lub obiektów podlegających
ochronie,  ustalone  na  podstawie  przepisów  odrębnych  -   terenów  górniczych,  a  także  obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią obowiązują następujące ustalenia:
1.  Granice  obszarów szczególnego  zagrożenia  powodzią,  dla  których  prawdopodobieństwo  wystąpienia
powodzi jest wysokie i wynosi Q10%:

1) obszar i teren górniczy – 1PG (w całości terenu);
2) tereny lasów -  ZL o numerach 19, 20 (w całości terenów), o numerze 21 (w części terenu);
3) teren zieleni łęgowej i przywodnej – 1ZŁ i 2ZŁ (w części terenów);
4) tereny rolnicze - R o numerze 38 (w części terenu), o numerach od 48 do 50 (w części terenów), o

numerach od 51 do 55 (w całości terenów), o numerach od 56 do 64 (w części terenów), o numerze
od 75 (w części terenu), o numerze 76 (w całości terenu), o numerach 77, 79 do 81, 90, 92 (w części
terenów)

5) tereny dróg publicznych - 1KDGP, 1KDZ (w części terenów);
6) tereny dróg transportu rolnego - TDG od numeru 1 do numeru 4 (w części terenów) i od numeru 14

do numeru 18 (w części terenów); 
2. Granice  obszarów szczególnego  zagrożenia  powodzią,  dla  których  prawdopodobieństwo  wystąpienia
powodzi jest średnie i wynosi 1%:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - 1MW i 2MW (w części terenów);
2) teren zabudowy wielorodzinnej z usługami - 1MWU (w części terenu);
3) tereny usług sportu i rekreacji - 1US (w części terenu) i 2US (w całości terenu);
4) obszar i teren górniczy – 1PG (w całości terenu);
5) tereny lasów – 10ZL (w części terenu),  11ZL (w części terenu),  12ZL (w całości terenu),  13ZL (w

części terenu), 14ZL (w części terenu), 19ZL ( w całości terenu), 20ZL (w całości terenu), 21ZL (w
całości terenu), 22ZL (w całości terenu);    

6) tereny zieleni łęgowej i przywodnej – 1ZŁ (w części terenu), 2ZŁ (w całości terenu);
7) tereny rolnicze - R o numerach  do 1 do 5, o numerach 38, 39, 41, 62, 63, 65, 66, 74, 81, 84, 90 (w

części terenów) oraz o numerach 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 64,
75, 76, 78, 79, 80, 91, 92, 94, 95 (w całości terenów) 

8) tereny dróg publicznych –  1KDGP  (w części  terenu),  1KDZ  (w części  terenu),  1KDL (w całości
terenu);

9) tereny dróg transportu rolnego – TDG od numeru 1 do numeru 4 (w całości terenów), od numeru 14
do numeru 17 (w całości terenów), od numeru 18 do numeru 20 (w części terenów); 

3. Dla obszarów, o których mowa w ust. 1 i 2 obowiązują ustalenia wynikające z przepisów odrębnych, w tym
wynikające z ustawy Prawo Wodne.
4. Dla  obszarów wymienionych  w  ust.  1  i  2,  w  granicach  określonych  na  rysunku  planu  jako  obszary
szczególnego  zagrożenia  powodzią  1%  i  10%  obowiązuje  zakaz  nowej  zabudowy  kubaturowej  w  tym
zabudowy związanej z infrastrukturą techniczną, za wyjątkiem terenów które uzyskały przed wejściem w
życie niniejszej uchwały odpowiednie decyzje i zezwolenia wodnoprawne. 
5.  Dla  terenu  i  obszaru  górniczego  Malerzowice  (1PG)  obowiązują  ustalenia  wynikające  przepisów
odrębnych. 

§15.W  zakresie  szczegółowych  zasad  i  warunków  scalania  i  podziału  nieruchomości  objętych  planem
obowiązują następujące ustalenia:

1) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielanych działek 700 m2;
2) ustala się minimalną szerokość frontów nowo wydzielanych działek wynoszącą 24 m dla zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), dla pozostałych terenów nie określa się;
3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi, z której odbywa się obsługa komunikacyjna

terenu, ustala się na 90º z tolerancją do 5º, przy czym obowiązuje zachowanie jednakowego kąta
położenia linii podziałów geodezyjnych ciągów działek wydzielanych wzdłuż tej samej drogi; 

4) ustalenia, o których mowa w pkt 1 - 3, nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod drogi, obiekty
infrastruktury technicznej, działek użytkowanych rolniczo oraz terenów leśnych.

§ 16. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy:

1) ustala się pas technologiczny linii  elektroenergetycznej 220 kV, przewidzianej do przebudowy na
napięcie 400kV, w odległości 40 m od osi linii w obu kierunkach;

2) w granicach pasa technologicznego linii energetycznej obowiązuje zakaz nasadzeń zieleni wysokiej
oraz zakaz zabudowy, w tym zabudowy rolniczej;

3) wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych należy pozostawić pasy wolne od drzew, gałęzi,
konarów i krzewów o szerokości zgodnej z przepisami odrębnymi, a wszelkie działania inwestycyjne
w granicy pasa technologicznego linii należy uzgadniać z właścicielem tej linii; 
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4) w granicach opracowania planu znajdują się strefy sanitarne cmentarza wyznaczone w odległości  
50 m (tereny: 19R, 27R, 89R, 9ZL) i 150 m (tereny: 1RU, 19R, 26R, 27R, 89R, 9ZL, 13WS, 14WS)
w obrębie których obowiązuje zakaz lokalizacji studni i źródeł służących do czerpania wody do picia
i potrzeb  gospodarczych  oraz  zakaz  lokalizacji  nowych  budynków  zawartych  w przepisach
odrębnych; 

5) ochronie podlega położony w granicach planu “Obszar ochrony zasobów wód powierzchniowych
Zalewnia Nysy Kłodzkiej ” stanowiący obszar wysokiej ochrony wód powierzchniowych, dla którego
obowiązują nakazy i zakazy określone w przepisach szczególnych. 

§17. Obowiązują następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:
1) dla potrzeb obsługi komunikacyjnej obszaru objętego planem utrzymuje się podstawowy układ dróg

oparty na:
a) istniejącej drodze krajowej w klasie „GP” oznaczonej symbolem KDGP,
b) istniejącej drodze powiatowej w klasie „Z” oznaczonej symbolem KDZ,
c) istniejącej drodze lokalnej w klasie „L” oznaczonej symbolem KDL,
d) istniejących i  projektowanych drogach dojazdowych w klasie „D” oznaczonych symbolem

KDD,
e) istniejących drogach wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW, 
f) układzie  istniejących  i  projektowanych  dróg  transportu  rolnego  oznaczonych  symbolem

TDG;
2) nakazuje  się  zapewnić  obsługę  komunikacyjną  terenów  w  oparciu  o  podstawowy  system  ulic

publicznych oraz dróg wewnętrznych służący powiązaniom drogowym wewnętrznym i zewnętrznym; 
3) nakazuje się 7 m minimalną szerokość w liniach rozgraniczających nowo wydzielanych dojazdów; 
4) dopuszcza  się  etapową  budowę  nowych  i  rozbudowę  istniejących  dróg  zgodnie  z  przepisami

odrębnymi; 
5) nakazuje się obowiązek zapewnienia poszczególnym terenom właściwej ilości miejsc do parkowania

samochodów osobowych w ilości nie mniejszej niż: 
a) dla terenów MU, MWU - 1 miejsce na 25 m2 powierzchni użytkowej usług lub 1 miejsce na 1

lokal mieszkalny, wliczając w to stanowiska garażowe,
b) dla terenu MW - 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny, 
c) dla terenów MN, RM i RM,MN - 2 miejsca na 1 lokal mieszkalny, wliczając w to stanowiska

garażowe, 
d) dla terenów  U,  RU,  PU  - 0,3 miejsca na jednego zatrudnionego lub 1 miejsce na 25 m2

powierzchni użytkowej usług, 
e) dla terenu  US  - 1 miejsce na 50 m2 powierzchni urządzeń sportowych lub 1 miejsce do

parkowania na 5 odwiedzających, 
f) dla terenu UKP - 1 miejsce do parkowania na 5 odwiedzających,
g) dla terenów ZC - 1 miejsce do parkowania na 200 m2 cmentarza, 
h) w  ramach  wyznaczonych  miejsc  do  parkowania  nakazuje  się  zapewnić  miejsca

przeznaczone  dla  pojazdów  zaopatrzonych  w  kartę  parkingową,  zgodnie  z  przepisami
odrębnymi  lecz  nie  mniej  niż  2%  wyliczonej  ilości  miejsc  podstawowych,  za  wyjątkiem
terenów MN, RM i RM,MN,

i) na terenach MN i RM i RM,MN miejsca do parkowania dla pojazdów zaopatrzonych w kartę
parkingową – według potrzeb indywidualnych;

6) miejsca do parkowania, o których mowa w pkt. 5, nakazuje się sytuować w granicach terenu lub
działki, na którym usytuowany jest obiekt stanowiący podstawę wyliczenia; 

7) na  terenach  MW,  MWU  miejsca  do  parkowania  należy  realizować naziemnie,  jako  stanowiska
terenowe  niezadaszone,  zadaszone  lub  boksowe,  bądź  wolnostojące  garaże  w  formie  jednego
budynku  w  granicach  działki  budowlanej  lub  w  formie  jednorodnych  architektonicznie  zespołów
garażowych wielostanowiskowych;

8) na  terenach  MN,  RM,  RM,MN,  MU  miejsca  do  parkowania  należy  realizować  naziemnie,  jako
stanowiska terenowe niezadaszone, zadaszone lub garażowe w budynku gospodarczo-garażowym,
lub w części garażowej budynku mieszkalnego;

9) na terenach RU, PU miejsca do parkowania należy realizować naziemnie, jako stanowiska terenowe
niezadaszone, zadaszone, garażowe lub w formie parkingów z zielenią urządzoną

10) na terenach U, US, UKP, ZC miejsca do parkowania należy realizować naziemnie, jako stanowiska
terenowe niezadaszone, zadaszone lub w formie parkingów z zielenią urządzoną.

 § 18. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej obowiązują
następujące ustalenia:

1) dopuszcza się utrzymanie, przebudowę i rozbudowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
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2) dopuszcza się sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz obiekty budowlane z nią związane na
wszystkich terenach, pod warunkiem zgodności z ustaleniami szczegółowymi planu oraz przepisami
odrębnymi; 

3) nakazuje  się  nowe  sieci  infrastruktury  technicznej  realizować  jako  podziemne,  z  wyjątkiem tych
elementów sieci,  które  ze  względów technicznych  i  zgodnie  z  przepisami  odrębnymi  wymagają
usytuowania nadziemnego;

4) dopuszcza  się  możliwość  realizacji  urządzeń  infrastruktury  technicznej  jako  towarzyszącej
inwestycjom na terenach własnych inwestora;

5) nakazuje się zapewnienie dostępu dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych do istniejących 
i projektowanych sieci infrastruktury technicznej;

6) w zakresie  zaopatrzenia  w wodę nakazuje  się  objęcie  terenów siecią  wodociągową  zbiorowego
zaopatrzenia z uwzględnieniem właściwej dostępności wody dla celów przeciwpożarowych; 

7) w  zakresie  odprowadzania  ścieków  do  czasu  realizacji  kanalizacji  sanitarnej  nakazuje  się
odprowadzanie  ścieków  bytowych  do  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  lub  do  szczelnych,
wybieralnych zbiorników na nieczystości o pojemności maksymalnej 9,0 m3, zgodnie z przepisami
odrębnymi; 

8) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dopuszcza się odprowadzenie ścieków tylko do
bezodpływowych zbiorników na ścieki, które powinny posiadać rozwiązania zabezpieczające przed
zalaniem  wodami  powodziowymi  oraz  przedostaniem  się  ścieków  do  środowiska  gruntowo  –
wodnego;

9) zakazuje się odprowadzenia nieoczyszczonych ścieków bytowych bezpośrednio do gruntów, rowów i
cieków wodnych; 

10) wody opadowe i roztopowe z dróg nakazuje się odprowadzać do istniejących kolektorów kanalizacji
deszczowej, rowów przydrożnych lub zagospodarowywać w granicy pasa drogowego; 

11) w zakresie odprowadzania wód opadowych  i roztopowych nakazuje się ich zagospodarowanie w
granicach własnych działki z dopuszczeniem odprowadzenia do lokalnej kanalizacji deszczowej lub
innych odbiorników wód opadowych, przy czym nakazuje się neutralizację ewentualnych substancji
ropopochodnych lub chemicznych na terenie własnym (parkingi, drogi wewnętrzne);

12) dopuszcza się lokalizowanie przydomowych zbiorników na deszczówkę (mała retencja);
13) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) dopuszcza się inwestycje związane z budową gazowej sieci dystrybucyjnej na warunkach
określonych w przepisach odrębnych, 

b) dopuszcza  się  indywidualne  zaopatrzenie  w  gaz  ze  zbiorników,  z  uwzględnieniem
ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych;

14) w zakresie zaopatrzenia w ciepło nakazuje się:
a) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł ciepła,
b) wymóg stosowania do celów grzewczych paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami

emisyjnymi, 
c) dopuszcza  się  stosowane  do  celów  grzewczych  energii  pozyskiwanej  ze  źródeł

odnawialnych za pomocą mikroinstalacji oraz małej instalacji określonej według przepisów
odrębnych,  z  wyłączeniem  instalacji  termicznego  przekształcania  odpadów  i  instalacji
spalania wielopaliwowego;

15) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
a) nakazuje się objęcie terenów zabudowy siecią elektroenergetyczną,
b) dopuszcza zaopatrzenie w energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii  za pomocą

mikroinstalacji oraz małej instalacji określonej według przepisów odrębnych, z wyłączeniem
instalacji termicznego przekształcania odpadów i instalacji spalania wielopaliwowego;

16) dopuszcza  się  przebudowę  i  rozbudowę  istniejących  stacji  transformatorowych  SN/nn,  a  także
lokalizację nowych stacji transformatorowych SN/nn wraz z drogami dojazdowymi przy zachowaniu
właściwych warunków technicznych i wymogów prawa energetycznego; 

17) dopuszcza się dokonanie wydzieleń geodezyjnych działek gruntu, przeznaczonych pod lokalizację
stacji transformatorowych SN/nn, przy czym wielkość tych działek należy ustalić w dostosowaniu do
parametrów technicznych stacji i potrzeb ich obsługi; 

18) dopuszcza się wykorzystanie linii  sieci  elektroenergetycznych i  linii  sieci telekomunikacyjnych dla
potrzeb sieci  telekomunikacyjnych i  internetowych,  z  uwzględnieniem ograniczeń wynikających  z
przepisów odrębnych; 

19) dopuszcza  się  przebudowę  linii  energetycznej  wysokiego  napięcia  220  kV  relacji  Groszowice-
Ząbkowice Śląskie – Świebodzice na napięcie 400 kV; 

20) w zakresie zagospodarowania odpadów nakazuje się ich selektywną zbiórkę i zagospodarowanie
zgodnie z przepisami odrębnymi;

21) zakaz składowania odpadów; 
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22) dopuszcza  się  inwestycje  celu  publicznego  z  zakresu  łączności  publicznej,  których  lokalizacja
odbywać się będzie na warunkach określonych w przepisach odrębnych. 

§19.Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy dla terenów objętych zmianą planu w wysokości:

1) 30% dla terenów MN; M;  MU; MW; MWU; RM; U; US; RU; PU; KS; 
2) 20 % dla terenów ZL; ZC; R; E; 
3) 1% dla pozostałych terenów. 

DZIAŁ III.
PRZEPISY KOŃCOWE

§20. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łambinowice.

§21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po
upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  oraz  podlega  publikacji  na  stronie  internetowej  Urzędu  Gminy
Łambinowice.

Przewodniczący  
Rady Gminy     

….............................
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