
Projekt

z dnia  9 czerwca 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz.594 z póź. zm.) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r .poz. 199 z póź.  zm.) oraz uchwały Nr XII/167/2012 Rady Miejskiej 
w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów w granicach 
określonych na rysunku planu nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Krapkowice zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Krapkowicach nr XXI/346/2013 z dnia 
11 września 2013r.

§ 2. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów w granicach określonych 
na rysunku planu, zwanym dalej planem.

§ 3. 1. Plan miejscowy, składa się z:

1) części tekstowej stanowiącej treść niniejszej uchwały;

2) części graficznej t.j. rysunku planu miejscowego stanowiącego załącznik nr.1 będący integralną częścią 
uchwały.

2. Załącznikami do uchwały są również:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiącego załącznik nr 3  do niniejszej 
uchwały.

DZIAŁ I.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 4. Przedmiotem ustaleń planu są warunki zabudowy i zagospodarowania terenu obejmujące:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu;

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

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu;
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9) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

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

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;

12) granice terenów zamkniętych i granice stref ochronnych terenów zamkniętych;

13) stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4  ustawy.

§ 5. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) przeznaczeniu podstawowym terenu (funkcji podstawowej) – należy przez to rozumieć przeznaczenie terenu, 
które dominuje na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

2) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu (funkcji dopuszczalnej) – należy przez to rozumieć alternatywne 
przeznaczenie w stosunku do podstawowego lub przeznaczenie uzupełniające podstawową funkcję tego terenu;

3) zabudowie – należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków funkcji podstawowej i dopuszczalnej;

4) zabudowie mieszkaniowej – należy przez to rozumieć zabudowę posiadającą lokale mieszkalne o różnym 
stopniu użytkowania w tym najem krótkotrwały, długookresowy, zamieszkanie rodzinne itp;

5) usługach – należy przez to rozumieć usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, zdrowia, oświaty, kultury, 
łączności i telekomunikacji, oraz inne usługi na zasadzie analogii do funkcji wymienionych powyżej wraz 
z obiektami i urządzeniami obsługującej infrastruktury technicznej;

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linię na rysunku planu ograniczającą obszar, 
na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu innych naziemnych 
obiektów budowlanych;

7) obiektach i urządzeniach towarzyszących– należy przez to rozumieć obiekty budowlane i urządzenia pełniące 
usługową lub dopełniającą rolę wobec funkcji podstawowej i dopuszczalnej (w tym gospodarcze, garażowe, 
rekreacyjne, infrastruktury technicznej, małej architektury);

8) termorenowacji budynku- należy przez to rozumieć poprawienie izolacyjności jego przegród zewnętrznych 
i stolarki zewnętrznej.

DZIAŁ II.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 6. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania. Tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym, oznaczone na rysunku planu 
następującymi symbolami:

1) 1MN;2MN;3MN;4MN;5MN;6MN;7MN;8MN;9MN;10MN;11MN;12MN;13MN;14MN;15MN;  
16MN;17MN;18MN;19MN;20MN;21MN;22MN;23MN;24MN;25MN;26MN;27MN;28MN;29MN; 
30MN;31MN;32MN;33MN;34MN;35MN;36MN;37MN;38MN;39MN;40MN;41MN;42MN;43MN; 
44MN;45MN;46MN - tereny o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) 1M,U;2M,U;3M,U - tereny o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej;

3) 1Mz- tereny o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy zbiorowego zamieszkania;

4) 1RM;2RM; 3RM; 4RM; 5RM;6RM; 7RM; 8RM; 9RM;10RM;11RM - tereny o podstawowym 
przeznaczeniu dla zabudowy zagrodowej;

5) 1R;2R;3R,4R;5R;6R;7R;8R;9R;10R;11R;12R;13R;14R;15R;16R;17R;18R;19R;20R;21R;22R;23R;24R;
25R;26R;27R;28R;29R;30R;31R;32R;33R;34R;35R;36R- tereny o podstawowym przeznaczeniu rolniczym;

6) 1U;2U;3U;4U;5U;6U;7U;8U;9U;10U;11U;12U;13U;14U - teren o podstawowym przeznaczeniu dla 
zabudowy usługowej;

7) 1Uks i 2Uks - tereny o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy usługowej kultury sakralnej;

8) 1P,U - teren o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług;

9) 1US i 2US - tereny o podstawowym przeznaczeniu dla usług sportu i rekreacji;

10) 1ZP, 2ZP i 3ZP- teren o podstawowym przeznaczeniu dla terenów zieleni urządzonej;
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11) 1ZC- teren o podstawowym przeznaczeniu dla cmentarza;

12) 1ZL;2ZL;3ZL;4ZL;5ZL;6ZL;7ZL;8ZL;9ZL;10ZL- tereny o podstawowym przeznaczeniu dla lasów;

13) WS- teren o podstawowym przeznaczeniu dla wód  powierzchniowych śródlądowych;

14) Tk- teren o podstawowym przeznaczeniu dla terenów kolejowych;

15) 1E - teren o podstawowym przeznaczeniu dla infrastruktury technicznej elektroenergetyki;

16) 1K - teren o podstawowym przeznaczeniu dla infrastruktury technicznej kanalizacji;

17) KDG - teren o podstawowym przeznaczeniu dla dróg publicznych klasy głównej;

18) KDL - tereny o podstawowym przeznaczeniu dla dróg publicznych klasy lokalnej;

19) KDD -tereny o podstawowym przeznaczeniu dla dróg publicznych klasy dojazdowej;

20) KDW -tereny o podstawowym przeznaczeniu dla dróg wewnętrznych;

21) Tdg - teren o podstawowym przeznaczeniu dla dróg transportu rolnego;

22) Kp - teren o podstawowym przeznaczeniu dla ciągu pieszego z dopuszczeniem ograniczonego dojazdu.

§ 7. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. W celu ochrony istniejących wartości 
urbanistycznych oraz prawidłowego kształtowania ładu przestrzennego od strony przestrzeni publicznej 
w granicach obszaru objętego planem, zakazuje się budowy ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20m (z wyjątkiem 
ogrodzeń boisk sportowych, gdzie dopuszcza się wyższą wysokość ogrodzeń);

§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Ustala się następujące zasady:

1) nakazuje się ograniczenie uciążliwego oddziaływania produkcji, składów, magazynów i usług do granic terenu 
określonego tytułem prawnym do użytkowania;

2) nakazuje się na terenie 1P,U stosować rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne minimalizujące 
oddziaływanie na środowisko szczególnie ograniczające emisję hałasu przy technologiach stwarzających 
zagrożenia ponadnormatywne;

3) na terenie 1P,U zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
z wyłączeniem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i dróg publicznych;

4) na terenach 1MN; 2MN; 3MN; 4MN; 5MN; 6MN; 7MN; 8MN; 9MN; 10MN; 11MN; 12MN; 13MN; 14MN; 
15MN; 16MN; 17MN; 18MN; 19MN; 20MN; 21MN; 22MN; 23MN; 24MN; 25MN; 26MN; 27MN; 28MN; 
29MN; 30MN; 31MN; 32MN; 33MN; 34MN; 35MN: 36MN; 37MN; 38MN: 39MN; 40MN; 41MN; 42MN; 
43MN; 44MN; 45MN; 46MN i 1Mz; 1US; 2US zakazuje się lokalizacji inwestycji zaliczanych do 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; zakaz ten nie dotyczy realizacji inwestycji celu publicznego 
określonych w przepisach szczególnych;

5) na terenach 1U; 2U; 3U; 4U; 5U; 6U; 7U; 8U; 9U; 10U; 11U; 13U; 14U oraz  1M,U; 2M,U; 3M,U i 1RM; 
2RM; 3RM; 4RM; 5RM; 6RM; 7RM; 8RM; 9RM; 10RM; 11RM zakazuje się lokalizacji inwestycji 
zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; zakaz ten nie dotyczy 
realizacji inwestycji celu publicznego określonych w przepisach szczególnych;

6) nakazuje się dopuszczalne poziomy hałasu zewnętrznego przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi tj.:

a) dla terenów MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) b) dla terenów 1M,U; 2M,U; 3M,U  jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,

c) dla terenu 1Mz jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

d) dla terenów RM jak dla terenów zabudowy zagrodowej,

e) dla terenu 2U jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,

f) dla terenów 1US i 2US jak dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;
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7) nakazuje się na terenie 1U w przypadku zmiany funkcji na usługi opieki społecznej, dopuszczalny poziom 
hałasu zewnętrznego przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi tj. dla terenów domów 
opieki społecznej;

8) nakazuje się stosowanie do celów grzewczych, wentylacji i przygotowania ciepłej wody użytkowej  
wysokosprawnych i niskoemisyjnych urządzeń;

9) nakazuje się odprowadzenie ścieków komunalnych do wiejskiej sieci kanalizacji sanitarnej;

10) nakazuje się prowadzenie gospodarki ściekami przemysłowymi minimalizując ich ilość, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;

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

12) w obszarze objętym zasięgiem naturalnych zalewów powodziowych (zalew z 1997r), który określony został 
na rysunku planu, do czasu realizacji zabezpieczeń przeciwpowodziowych należy ograniczyć istniejące 
zainwestowanie;

13) nakazuje się w przypadku dokonania odkrycia kopalnych szczątków roślin lub zwierząt powiadomić 
niezwłocznie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, a jeżeli nie jest to możliwe Burmistrza 
Krapkowic;

14) nakazuje się na terenach nie przewidzianych pod zabudowę zachować zieleń, szczególnie wysoką;

15) należy chronić wody cieków naturalnych i rowów otwartych przed zanieczyszczeniem;

16) nakazuje się w przypadkach koniecznych wprowadzenie zabiegów przeciwerozyjnych stabilizujących skarpy, 
szczególnie w strefie doliny rzeki Osobłogi.

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Ochronie podlegają zabytki wpisane do ewidencji gminnej:

1) Kaplica – dzwonnica  Przy domu ul. Wiejska 24 ,

2) Kapliczka Przy domu ul. Wiejska 51,

3) Szkoła ul.Szkolna 2,

4) Steblów Dom ul.Wiejska 30,

5) Steblów Dom ul.Wiejska 32;

2. Ustala się następujące zasady ochrony zabytków określonych w pkt.1:

1) nakazuje się utrzymanie architektonicznego wystroju obiektów;

2) nakazuje się utrzymanie kształtu i formy dachu;

3) nakazuje się utrzymanie podziałów stolarki okiennej i drzwiowej w tym wyposażenie w żaluzje otworów 
kaplicy-dzwonnicy;

4) zakazuje się docieplania budynku kaplicy-dzwonnicy od zewnątrz;

5) zakazuje się lokalizacji elementów technicznego wyposażenia budynków (klimatyzatory, anteny satelitarne 
itd.) na eksponowanych elewacjach;

6) zaleca się działania rewaloryzacyjne;

7) nakazuje się uzgodnienie robót budowlanych z właściwym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

3. Ochronie podlega obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego:  mogiła 
zbiorowa żołnierzy z II wojny św. na cmentarzu komunalnym.

4. Zasady ochrony obiektu wpisanego do rejestru zabytków ustala się na podstawie przepisów odrębnych.

5. Ochronie podlegają stanowiska archeologiczne:

1) st. nr 1, ślady osadnictwa wstęgowego (neolit),

2) st. nr 2, stanowisko wielokulturowe,
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3) st. nr 3, stanowisko wielokulturowe,

4) st. nr  4, ślady osadnictwa neolitycznego,

5) st. nr 5, osada wielokulturowa, stanowisko wpisane do rejestru zabytków woj. opolskiego pod nr A-522/79,

6) st. nr  6, osada przeworska z IV-V w. n.e.,

7) st. nr 7, stanowisko wielokulturowe,

8) st. nr 8, stanowisko wielokulturowe,

9) st. nr 9, stanowisko wielokulturowe, stanowisko wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego pod nr 
A-619/84,

10) st. 10, ślad osadnictwa wczesnośredniowiecznego,

11) st. nr 11, stanowisko wielokulturowe; stanowisko wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego pod 
nr A-897/90.

6. Ustala się następujące zasady ochrony stanowisk archeologicznych:

1) dopuszcza się działalność inwestycyjną;

2) nakazuje się ustanowienie nadzoru archeologicznego przy wykonywaniu wykopów w obrębie w/w stanowisk 
archeologicznych;

3) nakazuje się przeprowadzenie badań przedinwestycyjnych w obrębie stanowisk archeologicznych, przy 
realizacji inwestycji;

4) zasady ochrony stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru zabytków ustala się na podstawie przepisów 
odrębnych.

7. Odkrycie przedmiotów przypuszczalnie zabytkowych w trakcie prowadzenia robót budowlanych i ziemnych 
wymaga:

1) wstrzymania robót mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca jego odkrycia;

3) niezwłocznego powiadomienia Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub Burmistrza 
Krapkowic.

§ 10. Ustalenia dot. wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) w przestrzeni publicznej dróg i parkingów na terenach KDG; KDL; KDD; KDW dopuszcza się umieszczanie 
tablic informacyjnych i reklamowych na nośnikach nie wyższych niż 4m z zachowaniem właściwej skrajni 
drogi oraz dodatkowych nasadzeń zieleni;

2) zakazuje się nadwieszania elementów informacyjnych i nośników reklamowych nad ulicami z wyjątkiem 
czasowych dekoracji świątecznych;

3) nakazuje się dostosowanie nośników reklamowych umieszczanych na budynkach do wielkości, kolorystyki 
i wystroju elewacji oraz nieprzesłanianie detalu architektonicznego budynku.

§ 11. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu.

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN; 2MN; 3MN; 4MN; 5MN; 6MN; 7MN; 
8MN; 9MN; 10MN; 11MN; 12MN; 13MN; 14MN; 15MN; 16MN; 17MN; 18MN; 19MN; 20MN; 21MN; 
22MN; 23MN; 24MN; 25MN; 26MN; 27MN; 28MN; 29MN; 30MN; 31MN; 32MN; 33MN; 34MN; 35MN: 
36MN; 37MN; 38MN: 39MN; 40MN; 41MN; 42MN; 43MN; 44MN; 45MN; 46MN ustala się następujące 
zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nakazuje się nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć zgodnie z rysunkiem planu;

2) nakazuje się przyjąć intensywność zabudowy od 0,2 do 0,5;

3) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną min.40% powierzchni działki;

4) nakazuje się wzdłuż północno-wschodniej granicy terenu 26MN (od terenu 1P,U) nasadzić 10m pas zieleni 
izolacyjnej wykształcony w formie zieleni wysokiej lub średnio-wysokiej;
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5) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i wyburzenie istniejącej zabudowy;

6) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy w granicach działki;

7) nakazuje się na terenach 3MN; 4MN; 5MN; 19MN; 22MN; 23MN; 39MN układ dachu budynku głównego 
kalenicowo do drogi (od strony wjazdu na działkę);

8) nakazuje się dla nowej zabudowy oraz istniejącej poddawanej przebudowie lub rozbudowie zasadnicze dachy 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci w granicach 30°÷45°, dopuszcza się dachy płaskie do 15°; przy 
dachach stromych nakazuje się pokrycie dachówką, łupkiem lub materiałami naśladującymi te pokrycia 
w kolorach-czerwony, grafitowy lub czarny;

9) dopuszcza się na istniejącej zabudowie mieszkalnej utrzymanie istniejącego kształtu dachu i wysokość 
budynku;

10) nakazuje się max wysokość:

a) do 9m dla nowych budynków o dachach stromych,

b) do 6m dla nowych budynków o dachach płaskich,

c) 12m dla istniejących budynków;

11) nakazuje się na terenie 8MN i na działce nr 628/18 terenu 24MN max wysokość budynków:

a) do 10m o dachach stromych,

b) do 8m o dachach płaskich, przy czym kolorystykę elementów wykończeniowych ścian piętra dostosować do 
koloru elementów wykończeniowych dachów sąsiednich;

12) dopuszcza się lokalizację budynków garażowych dobudowanych, wbudowanych lub wolnostojących, dla 
których nakazuje się wysokość nie wyższą niż 5,5m przy dachach o spadkach budynku głównego lub 4,0m 
przy dachach płaskich; od frontu działki wystrój architektoniczny nawiązujący do budynku głównego;

13) dopuszcza się lokalizację wiat garażowych dobudowanych,  lub wolnostojących dla których  nakazuje się 
wysokość nie wyższą niż 4,0m przy dachach o spadkach budynku głównego lub 3,0m przy dachach płaskich;

14) nakazuje się dla terenów 14MN i 17MN wprowadzić nowy podział działek, zgodnie z rysunkiem planu;

15) dopuszcza się termorenowację budynków istniejących;

16) nakazuje się w zagospodarowaniu działki zapewnić min. 2 miejsca do parkowania na samochody osobowe;

17) dopuszcza się wprowadzanie obiektów i urządzeń towarzyszących;

18) nakazuje się tereny przeznaczyć do uzbrojenia w sieć wodociągową, kanalizacji deszczowej i sanitarnej,  
elektroenergetycznej oraz gazowej;

19) dopuszcza się inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej, których lokalizacja odbywać się 
będzie na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

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

1) nakazuje się nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć zgodnie z rysunkiem planu;

2) nakazuje się przyjąć intensywność zabudowy od 0,15 do 0,60;

3) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną min.30% powierzchni działki;

4) dopuszcza się funkcję mieszkaniową związaną z lokalami dla właścicieli;

5) dopuszcza się wprowadzanie obiektów i urządzeń towarzyszących;

6) nakazuje się na układu dachu budynku głównego kalenicowo do drogi ( od strony wjazdu na działkę);

7) nakazuje się dla nowej zabudowy zasadnicze dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci w granicach 
30°÷45°, dopuszcza się dachy płaskie do 15°; przy dachach stromych nakazuje się pokrycie dachówką, łupkiem 
lub materiałami naśladującymi te pokrycia w kolorach-czerwony, grafitowy lub czarny;

8) nakazuje się max wysokość budynków:
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a) do 12m o dachach stromych,

b) do 6m o dachach płaskich;

9) dopuszcza się lokalizację budynków garażowych dobudowanych, wbudowanych lub wolnostojących, dla 
których nakazuje się wysokość nie wyższą niż 6,0m o spadkach budynku głównego; od frontu działki wystrój 
architektoniczny nawiązujący do budynku głównego;

10) nakazuje się budynki realizować w jednolitym wystroju architektonicznym;

11) zakazuje się składowania na wolnym powietrzu lub w obiektach niezadaszonych substancji i materiałów 
powodujących wtórne pylenie, substancji ropopochodnych, mogących powodować zanieczyszczenia gruntu 
i wód gruntowych; nakazuje się stosowanie rozwiązań technologicznych minimalizujących oddziaływanie na 
środowisko i sąsiednie tereny;

12) nakazuje się w zagospodarowaniu działki zapewnić min. ilość miejsc do parkowania na samochody osobowe 
wg wskaźnika 1 miejsce na 20m² powierzchni usług, nie mniej niż 3 miejsca na każdym terenie;

13) dopuszcza się inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej, których lokalizacja odbywać się 
będzie na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

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

1) nakazuje się nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć zgodnie z rysunkiem planu;

2) nakazuje się przyjąć intensywność zabudowy od 0,2 do 0,5;

3) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną min.40% powierzchni działki;

4) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę i wyburzenie istniejącej zabudowy;

5) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy w granicach działki;

6) nakazuje się budynki przebudowywane, rozbudowywane i nowe realizować w jednolitym wystroju 
architektonicznym, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy;

7) dopuszcza się jako uzupełniające funkcje usługowe;

8) dopuszcza się usługi dobudowane do budynku mieszkalnego lub w formie zabudowy wolnostojącej na 
zapleczu budynku mieszkalnego;

9) nakazuje się układ dachu nowych budynków zorientować kalenicowo do drogi (od strony wjazdu na działkę);

10) nakazuje się dla nowej zabudowy oraz istniejącej poddawanej przebudowie lub rozbudowie zasadnicze dachy 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci w granicach 35°÷45°, dopuszcza się dla funkcji usługowych dachy 
płaskie do 15°; przy dachach stromych nakazuje się pokrycie blachodachówką w kolorach grafitowy lub 
czarny;

11) nakazuje się max wysokość budynków:

a) do 9m o dachach stromych,

b) do 6m o dachach płaskich;

12) dopuszcza się utrzymanie wysokości budynku mieszkalnego;

13) dopuszcza się lokalizację budynków garażowych dobudowanych lub wolnostojących, dla których nakazuje się 
wysokość nie wyższą niż 5,5m przy dachach o spadkach budynku mieszkalnego lub 4,0m przy dachach 
płaskich; od frontu działek wystrój architektoniczny nawiązujący do budynku mieszkalnego;

14) zakazuje się składowania na wolnym powietrzu lub w obiektach niezadaszonych substancji i materiałów 
powodujących wtórne pylenie, substancji ropopochodnych, mogących powodować zanieczyszczenia gruntu 
i wód gruntowych; nakazuje się stosowanie rozwiązań technologicznych minimalizujących oddziaływanie na 
środowisko i sąsiednie tereny;

15) dopuszcza się termorenowację budynków istniejących;

16) dopuszcza się wprowadzanie obiektów i urządzeń towarzyszących;
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17) nakazuje się w zagospodarowaniu działki zapewnić min. ilość miejsc do parkowania na samochody osobowe 
wg wskaźnika 1 miejsce na 20m² powierzchni usług, nie mniej niż 2 miejsca na każdej działce;

18) dopuszcza się inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej, których lokalizacja odbywać się 
będzie na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

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

1) nakazuje się nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć zgodnie z rysunkiem planu;

2) nakazuje się przyjąć intensywność zabudowy od 0,2 do 0,5;

3) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną min.30% powierzchni terenu;

4) dopuszcza się  przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy;

5) dopuszcza się termorenowację budynku istniejącego;

6) nakazuje się max. wysokość budynku nie przekraczajacą 12m do kalenicy dachu głównego;

7) nakazuje się utrzymanie istniejącego układu dachu budynku głównego, kalenicowo do drogi ( od strony wjazdu 
na działkę);

5) nakazuje się dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci w granicach 30°÷45°, pokrycie: dachówka, 
łupek lub materiały naśladujące te pokrycia w kolorach: czerwony, grafitowy lub czarny;

6) nakazuje się utrzymanie istniejącej szerokości elewacji frontowej lub nie więcej niż szerokość działki 
pomniejszona o 6m z zachowaniem właściwych warunków technicznych;

7) nakazuje się w zagospodarowaniu działki zapewnić min. 4 miejsca do parkowania na samochody osobowe;

8) dopuszcza się uzupełnienie  istniejącego  zagospodarowania  zabudową  towarzyszącą, miejscami  do 
parkowania i zielenią ozdobną.

5. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1RM; 2RM; 3RM; 4RM; 5RM; 6RM; 7RM; 
8RM; 9RM; 10RM; 11RM ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu:

1) nakazuje się nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć zgodnie z rysunkiem planu, w przypadku braku linii na 
rysunku planu przyjąć linię zabudowy jak na terenach przyległych;

2) nakazuje się  przyjąć intensywność zabudowy od 0,1 do 0,6;

3) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną min.60% powierzchni terenu;

4) nakazuje się max. wysokość zabudowy nie przekraczającą 12m a dla garaży na samochody osobowe oraz 
sprzęt rolniczy max. wysokość nie przekraczającą 6,0m z wystrojem architektonicznym nawiązującym do 
zabudowy istniejącej;

5) nakazuje się dla nowej zabudowy oraz istniejącej poddawanej przebudowie lub rozbudowie zasadniczy dach  
dwu lub wielospadowy o nachyleniu połaci w granicach 30°÷45°, kryty -dachówką, łupkiem lub materiałami 
naśladującymi te pokrycia w kolorach-czerwony, grafitowy lub czarny;

6) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy w granicach działki;

7) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy, obiekty budowlane mogą podlegać zmianie sposobu 
użytkowania, przebudowie, rozbudowie i likwidacji;

8) nakazuje się wystrój architektoniczny budynku gospodarczego i garażu dostosować do budynku mieszkalnego;

9) dopuszcza się wprowadzanie obiektów i urządzeń towarzyszących;

10) nakazuje się zapewnienie min.2 miejsc postojowych na terenie działki budowlanej w tym jedno miejsce 
garażowe;

11) dopuszcza się termorenowację budynków istniejących z wyłączeniem budynków zabytkowych.
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6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1R; 2R; 3R; 4R; 5R; 6R; 7R; 8R; 9R; 10R; 11R; 
12R; 13R; 14R; 15R; 16R; 17R; 18R; 19R; 20R; 21R; 22R; 23R; 24R; 25R; 26R; 27R; 28R; 29R; 30R; 31R; 
32R; 33R; 34R; 35R; 36R ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się na terenach 5R; 6R; 7R; 8R; 9R; 11R; 12R; 13R; 14R; 15R; 16R; 17R; 18R; 20R; 21R; 22R; 24R; 
25R; 26R; 27R; 29R zabudowy rolniczej;

2) dopuszcza się zabudowę rolniczą na terenach: 1R; 2R; 3R; 4R; 19R; 28R; 30R; 31R; 32R; 33R; 34R; 35R; 36R 
z wyłączeniem przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

3) dopuszcza się zabudowę rolniczą w formie budynków niskich;

4) 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; dopuszcza się przeznaczenie istniejących nieużytków do rekultywacji w kierunku leśnym;

5) dopuszcza się przebudowę istniejących dróg transportu rolnego oraz budowę nowych dróg;

6) dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych pasów wiatrochronnych;

7) dopuszcza się prowadzenie sieci i lokalizację punktowych obiektów infrastruktury technicznej w tym masztów 
antenowych telefonii komórkowej niezmieniających zasadniczego przeznaczenia terenu.

7. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U; 2U; 3U; 4U; 5U; 6U; 7U; 8U; 9U; 10U; 11U; 
13U; 14U ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:

1) nakazuje się nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć zgodnie z rysunkiem planu;

2) nakazuje się przyjąć intensywność zabudowy od 0,15 do 0,60;

3) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną min.30% powierzchni terenu;

4) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę i likwidację istniejącej zabudowy;

5) na terenach 2U dopuszcza się utrzymanie usług oświaty oraz wprowadzenie funkcji dopuszczalnej związanej 
z usługami kultury i administracji oraz opieki zdrowotnej, zdrowia;

6) dopuszcza się na terenie 4U wprowadzenie usług kultury, oświaty i administracji, oraz usług związanych 
z bezpieczeństwem mieszkańców;

7) dopuszcza się na terenie 1U wprowadzenie funkcji usług opieki społecznej;

8) dopuszcza się funkcję mieszkaniową związaną z lokalami dla właścicieli;

9) dopuszcza się wprowadzanie obiektów i urządzeń towarzyszących;

10) nakazuje się powierzchnię terenu niewykorzystaną pod zabudowę i inne urządzenia, z wyłączeniem terenu 
pod niezbędną komunikację wewnętrzną, zagospodarować zielenią urządzoną;

11) nakazuje się dla nowej zabudowy oraz istniejącej poddawanej przebudowie lub rozbudowie zasadnicze dachy 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci w granicach 30°÷45°, dopuszcza się dachy płaskie do 15°; przy 
dachach stromych nakazuje się pokrycie dachówką, łupkiem lub materiałami naśladującymi te pokrycia 
w kolorach-czerwony, grafitowy lub czarny;

12) nakazuje się na terenie 4U zachować istniejącą wysokość budynku, kształt dachu oraz formę architektoniczną;

13) dopuszcza się utrzymanie wysokości zabudowy istniejącej;

14) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy w granicach działki;

15) nakazuje się max wysokość budynków:

a) do 12 m o dachach stromych,

b) do 6 m o dachach płaskich;

16) nakazuje się budynki przebudowywane, rozbudowywane i nowe realizować w jednolitym wystroju 
architektonicznym, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy;
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17) dopuszcza się termorenowację budynków istniejących;

18) zakazuje się składowania na wolnym powietrzu lub w obiektach niezadaszonych substancji i materiałów 
powodujących wtórne pylenie, substancji ropopochodnych, mogących powodować zanieczyszczenia gruntu 
i wód gruntowych; nakazuje się stosowanie rozwiązań technologicznych minimalizujących oddziaływanie na 
środowisko i sąsiednie tereny;

19) nakazuje się w zagospodarowaniu działki zapewnić min. ilość miejsc do parkowania na samochody osobowe 
wg wskaźnika 1 miejsce na 20m² powierzchni usług, nie mniej niż 3 miejsca na każdym terenie;

20) dopuszcza się inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej, których lokalizacja odbywać się 
będzie na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

8. Dla terenu 1Uks i 2Uks ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu:

1) utrzymuje się istniejące budynki i budowle kultu religijnego z ograniczeniem ich przebudowy i rozbudowy do 
niezbędnych potrzeb bezpieczeństwa i higieny użytkowania obiektów;

2) nakazuje się powierzchnię działki nie wykorzystaną pod zabudowę i inne urządzenia terenu, z wyłączeniem 
terenu pod komunikację wewnętrzną, zagospodarować zielenią urządzoną typu parkowego z dopuszczeniem 
obiektów małej architektury;

3) nakazuje się  przyjąć intensywność zabudowy od 0,2 do 0,8;

4) dopuszcza się realizację obiektów i sieci infrastruktury technicznych, w tym systemu oświetlenia 
ekspozycyjnego kościoła i kaplicy-dzwonnicy;

5) dopuszcza się wprowadzenie obiektów i konstrukcji tymczasowych związanych z organizowaniem imprez 
sakralno - kulturowych;

6) dopuszcza się na terenie wyłącznie komunikację pieszą;

7) zakazuje się sytuowania nowych dominant architektonicznych oraz podejmowania działań wpływających na 
zmianę sylwetki kościoła i kaplicy-dzwonnicy;

8) dopuszcza się wmurowanie w ogrodzenie terenu oraz mury zewnętrzne kościoła pamiątkowych tablic 
i płaskorzeźb ;

9) zakazuje się lokalizacji miejsc do parkowania w granicach terenu 1Uks i 2Uks;

10) nakazuje się zachowanie zewnętrznego wystroju architektonicznego w formie z okresu budowy.

9. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1P, U ustala się następujące zasady, parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nakazuje się nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć zgodnie z rysunkiem planu;

2) nakazuje się przyjąć intensywność zabudowy od 0,3 do 0,80;

3) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną min.10% powierzchni terenu;

4) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę i likwidację istniejącej zabudowy;

5) dopuszcza się przekształcenie istniejących obiektów budowlanych na potrzeby związane ze sposobem 
użytkowania terenu;

6) dopuszcza się funkcję mieszkaniową związaną z lokalami dla właścicieli;

7) dopuszcza się prowadzenie handlu detalicznego, jeżeli nie ma innych zakazów wynikających z unormowań 
technologicznych lub branżowych;

8) dopuszcza się wprowadzanie obiektów i urządzeń towarzyszących;

9) dopuszcza się punktowe obiekty wysokie (maszty reklamowe, urządzenia technologiczne, kominy) 
o wysokości wynikającej z potrzeb technologii inwestycji;

10) dopuszcza się elewacje budynków w całości lub częściowo szklane, tynkowane z dopuszczeniem elementów 
z drewna, klinkieru i metalu lub materiałów je naśladujących;
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11) nakazuje się dla nowej zabudowy oraz istniejącej poddawanej przebudowie lub rozbudowie zasadnicze dachy  
płaskie do 15°, dopuszcza się dachy dwuspadowe o jednakowym nachyleniu połaci w granicach 30°÷45°;

12) nakazuje się max wysokość zabudowy:

a) do 12m o dachach płaskich,

b) do 15m o dachach stromych;

13) dopuszcza się utrzymanie wysokości istniejącej zabudowy;

14) nakazuje się przy dachach stromych pokrycie dachówką, łupkiem lub materiałami naśladującymi te pokrycia 
w kolorach-czerwony, grafitowy lub czarny;

15) nakazuje się budynki przebudowywane, rozbudowywane i nowe realizować w jednolitym wystroju 
architektonicznym, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy;

16) dopuszcza się termorenowację budynków istniejących;

17) zakazuje się lokalizacji na otwartej przestrzeni składów na materiały sypkie, w sposób powodujący wtórne 
pylenie, zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych;

18) nakazuje się zapewnić min. ilość miejsc do parkowania na samochody osobowe wg wskaźnika 1 miejsce na 
40m² powierzchni usług, dla pozostałych 0,5 miejsca do parkowania na 1 zatrudnionego, nie mniej niż 5 miejsc 
na każdym terenie;

19) dopuszcza się inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej, których lokalizacja odbywać się 
będzie na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

20) nakazuje się stosowanie urządzeń techniczno- technologicznych minimalizujących oddziaływanie na 
środowisko i sąsiednią zabudowę;

21) gospodarkę ściekami przemysłowymi i bytowo-gospodarczymi prowadzić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, minimalizując ich ilość i zapewniając zachowanie norm jakości wód;

22) nakazuje się powierzchnię terenu niewykorzystaną pod zabudowę i inne urządzenia, z wyłączeniem terenu 
pod niezbędną komunikację wewnętrzną, zagospodarować zielenią urządzoną.

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

1) nakazuje  się nieprzekraczalne linie zabudowy przyjąć zgodnie z rysunkiem planu;

2) nakazuje się przyjąć intensywność zabudowy do 0,3; a powierzchnię biologicznie czynną min.70% 
powierzchni terenu;

3) dopuszcza się urządzenie stałych i czasowych placów dla dzieci i innych urządzeń rekreacyjnych w tym 
związanych z organizacją imprez masowych;

4) dopuszcza się realizację dodatkowych urządzeń i obiektów (np. szatnie, trybuny) związanych z funkcją terenu;

5) dopuszcza się wprowadzenie obiektów kubaturowych na istniejącym boisku sportowym, realizowane w formie 
niskiej, pawilonowej zabudowy wg następujących ustaleń:

a) max. wysokość obiektu do 4,5 m dla dachu płaskiego lub 7,5 m do kalenicy dachu dwuspadowego lub 
czterospadowego o nachyleniu połaci 30°÷45°,

b) elewacje ścian tynkowane, kamienne elementy w kolorze naturalnym;

6) dopuszcza się wprowadzanie obiektów i urządzeń towarzyszących.

11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 1ZP; 2ZP ustala się następujące zasady, parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się wykorzystanie terenu na cele rekreacyjne;

2) dopuszcza się urządzenie placów dla dzieci i innych urządzeń rekreacyjnych;

3) nakazuje się wprowadzanie zieleni wysokiej, średnio i niskopiennej z nasadzeniami w min. 30% gatunków 
zimozielonych;
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4) nakazuje się budowę na terenie zieleni parkowej ciągów pieszych;

5) dopuszcza się wprowadzanie obiektów i urządzeń towarzyszących;

6) zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych na samochody;

7) dopuszcza się komunikację pieszo-rowerową;

8) dopuszcza się czasowe obiekty i urządzenia  związane z organizowaniem imprez okolicznościowych;

12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3ZP ustala się następujące zasady zabudowy 
i zagospodarowania terenu:

1) dopuszcza się wydzielenie ciągów rowerowych i pieszych przyrodniczo – dydaktycznych w miejscach 
neutralnych dla funkcjonowania korytarza ekologicznego rzeki Osobłogi, łączących teren sportu i rekreacji 
z terenem polnym i leśnym ;

2) dopuszcza się wprowadzanie urządzeń towarzyszących związanych z funkcjonowaniem ciągów rowerowych 
i pieszych;

3) nakazuje się wykonanie komunikacji pieszej i rowerowej z materiałów naturalnych (kamień, żwir, itp.)

4) utrzymuje się istniejącą zieleń niską i wysoką;

5) zakazuje się realizacji obiektów budowlanych kubaturowych.

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

1) nakazuje się utrzymanie istniejącego cmentarza;

2) zakazuje się lokalizacji obiektów tymczasowych;

3) zakazuje się lokalizacji urządzeń reklamowych;

4) dopuszcza się obiekty małej architektury, szczególnie sakralnej;

5) dopuszcza się dodatkowe nasadzenia zieleni wysokiej, średniowysokiej oraz niskiej, zaleca się zieleń 
zimozieloną;

6) dopuszcza się wprowadzanie obiektów i urządzeń towarzyszących;

7) dopuszcza się powierzchnię pól grzebanych nieprzekraczającą 70% powierzchni terenu;

8) nie ustala się wskaźnika intensywności zabudowy;

9) nakazuje się utrzymanie wielofunkcyjnego obiektu sakralnego (kapliczki cmentarnej) służącego do obsługi 
cmentarza.

14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZL;2ZL;3ZL;4ZL;5ZL;6ZL;7ZL; 8ZL; 
9ZL;10ZL ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:

1) nakazuje się gospodarkę leśną prowadzić w oparciu o przepisy odrębne;

2) zakazuje się realizacji obiektów budowlanych kubaturowych;

3) dopuszcza się modernizację i przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

4) dopuszcza się prowadzenia przez teren nowych sieci infrastruktury technicznej w części przydrożnej za zgodą 
właściciela i administratora lasu;

5) dopuszcza się wydzielenie szlaków turystycznych, ciągów pieszych i rowerowych, in.;

6) nakazuje się na terenie 2ZL dodatkowe dolesienia.

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

1) zakazuje się wprowadzania nowej zieleni wysokiej;

2) dopuszcza się korektę granic z terenami sąsiednimi;
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3) utrzymuje się istniejącą zieleń niską i wysoką;

4) dopuszcza się wycinki zieleni ze względów ochrony przed powodzią;

5) dopuszcza się realizację urządzeń hydrotechnicznych rzeki Osobłogi, w tym ochrony przeciwpowodziowej;

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

1) dopuszcza się rozbudowę istniejącego obiektu i urządzeń;

2) dopuszcza się utrzymanie istniejącego dachu płaskiego lub odtworzenie dachu czterospadowego;

3) nakazuje się utrzymanie istniejącej wysokości obiektu do gzymsu głównego, wieńczącego ścianę obiektu;

4) nakazuje się utrzymanie istniejącego wystroju architektonicznego obiektu  wraz z elementami dekoracyjnymi 
i podziałami okiennymi obiektu;

5) nakazuje się przyjąć intensywności zabudowy o wskaźniku od 0,2 do 1,5; a powierzchnię biologicznie czynną 
nie mniejszą niż 20%;

6) dopuszcza się wprowadzanie obiektów i urządzeń towarzyszących;

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

1) dopuszcza się budowę, przebudowę, rozbudowę i likwidację istniejących obiektów i urządzeń;

2) nakazuje się wysokość budynków, obiektów budowlanych i urządzeń nie przekraczającą 4,0m;

3) nakazuje się przyjąć intensywności zabudowy od 0,1 do 2,0; a powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
niż 5%;

4) dopuszcza się wprowadzanie obiektów i urządzeń towarzyszących.

§ 13. Ustalenia dot. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów:

1) na terenie objętym miejscowym planem znajduje się projektowany Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina 
Osobłogi” (w granicach określonych na rysunku planu)  dla którego ustala się obowiązek odpowiedniej- do 
stanu faktycznego i prawnego – ochrony, przestrzegając obowiązujących zakazów, nakazów i ograniczeń 
wynikających z przepisów szczególnych;

2) ochroną obejmuje się pomnik przyrody wyznaczony na mocy Rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 
0151/P/38/05 w sprawie ustanowienia pomników przyrody – nr rej. 338 – pojedyncza lipa drobnolistna 
zlokalizowana na działce 928/2 we wsi Steblów, która podlega ochronie w zakresie wynikającym z ustaleń 
niniejszego planu i przepisów szczególnych;

3) na terenie wsi Steblów znajduje się udokumentowane złoże kruszywa naturalnego „Krapkowice S”, 
zatwierdzone decyzją Wojewody Opolskiego nr OŚ.II 7520-3/2/97 z 23.09.1997r. (w granicach określonych na 
rysunku planu);

4) obszar objęty  miejscowym planem znajduje się w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych GZWP 
332 „Subniecka Kędzierzyńsko- Głubczycka” wymagającego najwyższej ochrony zasobów wodnych i podlega 
ochronie w zakresie wynikającym z ustaleń niniejszego planu i z przepisów odrębnych;

5) obszar objęty planem częściowo położony jest w obszarze zalewu powodzi z 1997r, którego granice 
informacyjnie określono na rysunku planu;

6) w granicach objętych planem występuje teren zagrożony zalaniem wodami powodziowymi Q1% i Q 10%  (w 
granicach określonych na rysunku planu) dla którego ustala się obowiązek odpowiedniej- do stanu faktycznego 
i prawnego – ochrony, przestrzegając obowiązujących zakazów, nakazów i ograniczeń wynikających 
z przepisów szczególnych;

7) pozostawia się wolny od zabudowy pas terenu o szer.min.5m (licząc od górnej krawędzi brzegu rzeki) w celu 
umożliwienia zarządcy cieku wykonywania robót konserwacyjnych.

§ 14. Ustalenia dot. szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym:
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1) w obszarze objętym planem nie określa się obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału 
nieruchomości w rozumieniu przepisów odrębnych;

2) dopuszcza się wtórny podział terenów na tereny mniejsze, z inicjatywy właścicieli i użytkowników 
wieczystych nieruchomości, z zapewnieniem dostępu do drogi publicznej oraz spełnienia właściwych 
warunków technicznych;

3) dopuszcza się na terenach 1M,U; 1P,U; 18MN i terenie 42MN od strony dróg KDD wydzielenia dodatkowych 
dróg wewnętrznych o parametrach min. 8m w liniach rozgraniczających i szerokości jezdni min. 5,0m;

4) ustala się minimalną powierzchnię działki uzyskiwanej w wyniku scalenia i podziału nieruchomości na ok.500 
m2, z zastrzeżeniem działek przeznaczonych pod lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej i dróg 
wewnętrznych, dla których ustala się tą powierzchnię z zachowaniem właściwych warunków technicznych;

§ 15. Ustalenia dot. szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy:

1) dla terenów 12U, 7MN; 16MN; 29R w odległości do 50m od cmentarza zakazuje się lokalizacji budynków 
zawierających funkcję mieszkalną, produkcji artykułów żywnościowych, żywienia zbiorowego oraz 
przechowywania artykułów żywnościowych, uprawy roślin i owoców przeznaczonych do bezpośredniego 
spożycia;

2) dla terenów 12U, 7MN; 16MN; 29R w odległości do 50m od cmentarza zakazuje się lokalizacji studzien 
i źródeł służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych;

3) zakazuje się zabudowy w tym rolniczej w odległości 50m od osi linii 400kV. w każdą stronę.

§ 16. Ustalenia dot. zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej.

1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:

1) nakazuje się utrzymanie podstawowego układu dróg (ulic) publicznych obsługujących tereny objęte planem 
w oparciu o istniejącą, planowaną do modernizacji do pełnych parametrów klasy G, drogę wojewódzką nr 
409 relacji Dębina-Strzelce Opolskie, stanowiącą jednocześnie zewnętrzny układ komunikacyjny;

2) nakazuje się obsługę terenów objętych planem istniejącymi i projektowanymi drogami:

a) publicznymi lokalnymi KDL i dojazdowymi KDD,

b) wewnętrznymi KDW,

c) rolnymi Tdg,

d) ciągami pieszymi (z dopuszczeniem ograniczonego dojazdu) oznaczonych symbolem Kp;

3) nakazuje się szerokości dróg publicznych dojazdowych i lokalnych przyjąć w parametrach określonych na 
rysunku planu, parametry nieoznaczone na rysunku planu przyjąć zgodnie z przepisami szczególnymi, 
pozostałe drogi powinny posiadać parametry zgodne z przepisami szczególnymi (warunkami technicznymi 
dróg);

4) ciągi piesze nakazuje się wykonać jako utwardzone (drobnowymiarowe elementy kamienne lub betonowe) 
o parametrach określonych na rysunku planu;

5) zakazuje się nowych bezpośrednich indywidualnych włączeń terenów objętych planem do drogi wojewódzkiej;

6) nakazuje się w przypadku, gdy działka posiada włączenie do drogi wojewódzkiej, a dokonywany jest podział 
terenu sąsiedniego (przyległego do drogi wojewódzkiej) wszystkie nowo powstałe działki włączyć do drogi 
wojewódzkiej poprzez drogę zbiorczą w uzgodnieniu z zarządcą drogi;

7) dopuszcza się możliwość przebudowy drogi wojewódzkiej, w celu poprawy parametrów technicznych, budowy 
ciągów pieszo-rowerowych i innych elementów poprawiających jakość infrastruktury technicznej;

8) nakazuje się zasady i warunki sytuowania nowych obiektów małej architektury oraz tablic i urządzeń 
reklamowych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej uzgadniać z administratorem drogi;

9) dopuszcza się korektę pasów drogowych do parametrów dróg zgodnie z ich warunkami technicznymi 
z terenów wyburzonych budynków o złym stanie technicznym; do czasu wykonania korekty pasa drogowego 
właściciel zachowuje prawo do modernizacji i rozbudowy budynku zgodnie z przepisami szczególnymi;
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10) nakazuje się sieci infrastruktury technicznej niezwiązane z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami 
ruchu drogowego wykonywać poza pasem drogowym dróg istniejących lub docelowych; w uzasadnionych 
przypadkach będzie możliwa lokalizacja tych sieci w pasie drogowym, po wcześniejszym uzyskaniu 
zezwolenia zarządcy drogi;

11) dopuszcza się w liniach rozgraniczających dróg publicznych prowadzić sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej;

12) dopuszcza się w drogach wewnętrznych prowadzenie sieci infrastruktury technicznej między jej liniami 
rozgraniczającymi;

13) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg 
a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w przypadku braku możliwości zlokalizowania sieci w obrębie linii 
rozgraniczających dróg, w uzgodnieniu z właścicielem terenu;

14) nakazuje się zapewnienie dojazdu pożarowego do obiektów użyteczności publicznej i terenów 
przemysłowych oraz infrastruktury technicznej przez wykonanie wewnętrznych dróg zapewniających przejazd 
samochodami pożarniczymi lub z wykorzystaniem dróg publicznych.

2. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się utrzymanie, budowę, przebudowę, rozbudowę oraz likwidację istniejących sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej;

2) nakazuje się sieci infrastruktury technicznej realizować jako podziemne, z wyłączeniem linii 110kV, 400kV 
oraz sieci bezprzewodowych;

3) dopuszcza się utrzymanie istniejących sieci infrastruktury technicznej;

4) nakazuje się zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego lub wodociągu miejskiego Krapkowice;

5) nakazuje się zapewnienie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie z przepisami 
szczególnymi;

6) nakazuje się odprowadzenie ścieków komunalnych do systemu kanalizacyjnego miasta Krapkowice;

7) nakazuje się włączenie sieci kanalizacyjnej wsi Dobra, gm.Strzeleczki do kanalizacji wsi Steblów, lokalizując 
kolektor Dz180 po południowej stronie drogi wojewódzkiej nr 409;

8) dopuszcza się budowę układu elektroenergetycznego ŚN,NN;

9) nakazuje się wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych pozostawiać pasy wolne od drzew, gałęzi, 
konarów i krzewów o szer. 8,0m  licząc od osi linii z każdej jej strony dla linii 15kV;

10) nakazuje zachowanie pasa technologicznego od linii 110kV wolnego od zadrzewień i zakrzewień po 15m od 
osi linii w każdą stronę;

11) nakazuje zachowanie pasa technologicznego od linii 400kV wolnego od zadrzewień i zakrzewień po 35m od 
osi linii w każdą stronę;

12) zakazuje się w odległości 50m od osi linii  400kV. w każdą stronę wprowadzania nowej zabudowy związanej 
ze stałym pobytem ludzi;

13) nakazuje się nowe stacje transformatorowe wykonywać jako obiekty naziemne, wolnostojące;

14) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych i innych obiektów oraz urządzeń elektroenergetycznych 
przy zachowaniu właściwych warunków technicznych i wymogów prawa energetycznego;

15) dopuszcza się wykorzystanie linii sieci elektroenergetycznych i linii sieci telekomunikacyjnych dla potrzeb 
sieci telekomunikacyjnych i internetowych;

16) dopuszcza się inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej, których lokalizacja odbywać się 
będzie na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

§ 17. Ustalenia dot. sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania 
terenów. Ustala się następujące warunki:
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1) do czasu realizacji ustaleń miejscowego planu, dopuszcza się tereny przewidziane do nowego przeznaczenia 
użytkować w sposób dotychczasowy pod warunkiem ich udostępnienia dla wykonania dróg publicznych 
i uzbrojenia w zakresie wynikającym z ustaleń miejscowego planu;

2) wprowadza się zakaz realizacji obiektów kubaturowych kolidujących z docelowym zagospodarowaniem 
terenu.

§ 18. Granice terenów zamkniętych i granice stref ochronnych terenów zamkniętych: granicę terenu 
zamkniętego (PKP) stanowią wszystkie tereny oznaczone na rysunku planu symbolem TK, dla których obowiązują 
warunki wynikające z przepisów szczególnych.

DZIAŁ III.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 18. Ustala się następujące stawki procentowe stanowiące podstawę do określania opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., 
poz. 199 z póź. zm.):

- dla wszystkich terenów w granicach planu ustala się stawkę w wysokości 30%.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach informacyjnych i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta i Gminy Krapkowice oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 18 czerwca 2015 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 18 czerwca 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Steblów.

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 199),

Rada Miejska w Krapkowicach, biorąc pod uwagę stanowisko Burmistrza o odrzuceniu uwag do projektu 
planu wyłożonego do publicznego wglądu rozstrzyga, co następuje:

1. Odrzucić uwagę Pani Eweliny Drzymoty zawartą w piśmie z dnia 14.04.2015r. odnoszącą się do:

- zmiany przeznaczenia dz.nr: 394 i 622 we wsi Steblów w całości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
i usługową.

Odrzucenie uwagi wynika z faktu, że działka nr 394 zlokalizowana jest w strefie 50m od cmentarza, 
a działkę nr 622 w części frontowej (od strony drogi publicznej i istniejącej infrastruktury technicznej) 
przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, w pozostałej części pozostawiono w użytkowaniu 
rolniczym.

2. Odrzucić uwagę Pana Zygmunta Wybraniec zawartą w piśmie z dnia 14.04.2015r. odnoszącą się do:

- zmiany przeznaczenia dz.nr: 607 i 623 we wsi Steblów w całości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
i usługową.

Odrzucenie uwagi wynika z faktu, że działki nr 607 i 623 znajdują się w kompleksie terenów rolnych (5R 
i 6R), jedynie część działki nr 623 przylegającą od frontu do drogi publicznej i istniejącej infrastruktury 
technicznej, włączono w obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (teren 23MN).

3. Odrzucić uwagę Pana Adriana Kiss zawartą w piśmie z dnia 16.04.2015r. odnoszącą się do:

- dopuszczenia na terenie 38MN zabudowy garażami i budynkami gospodarczymi na granicy działek.

Odrzucenie uwagi wynika z faktu, że lokalizację budynków garażowych i gospodarczych pomiędzy 
działkami budowlanymi określają warunki techniczne  jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.  Plan miejscowy dopuszcza utrzymanie i dobudowanie garażu i budynku gospodarczego 
w przypadku istniejącej zabudowy w granicy działki.

4. Odrzucić uwagę Pana Grzegorza Jazłowieckiego zawartą w piśmie z dnia 17.04.2015r. odnoszącą się do:

- dopuszczenia na terenie 38MN zabudowy garażami i budynkami gospodarczymi na granicy działek.

Odrzucenie uwagi wynika z faktu, że lokalizację budynków garażowych i gospodarczych pomiędzy 
działkami budowlanymi określają warunki techniczne  jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.  Plan miejscowy dopuszcza utrzymanie i dobudowanie garażu i budynku gospodarczego 
w przypadku istniejącej zabudowy w granicy działki.

5. Odrzucić uwagę Pani Lidii Brambosch zawartą w piśmie z dnia 21.04.2015r. odnoszącą się do:

- zmiany przeznaczenia dz.nr: 359 we wsi Steblów od strony drogi, pod zabudowę mieszkaniową.

Odrzucenie uwagi wynika z faktu, że uwaga jest spóźnionym wnioskiem do planu.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 18 czerwca 2015 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego 
inwestycji , które należą do zadań własnych gminy.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 199 .) , art.7 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (  Dz. U. z 2013 r . poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. ), art. 216 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.poz. 885, 938,1646, z 2014 r.poz. 379, 911,1146, 
1626, 1877,z 2015 r. poz.238.) Rada Miejska w Krapkowicach rozstrzyga, co następuje:

Inwestycje infrastruktury technicznej oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej zostały określone w ustaleniach planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi 
Steblów.

1. Na terenach objętych planem przewiduje się następujące inwestycje infrastruktury technicznej 
i komunikacji:

a) budowa nowo wydzielonych dróg KDD,

b) przebudowa i modernizacja dróg KDD i KDL,

c) budowa nowych sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz oświetlenia.

2. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.

Zadania w zakresie realizacji dróg publicznych przewidzianych w planie prowadzić będą właściwe jednostki 
gminne. Zadania w zakresie infrastruktury technicznej będą prowadzić właściwe przedsiębiorstwa, 
w kompetencji których leży  rozwój sieci:  wodociągowej ,  kanalizacji  sanitarnej, deszczowej i oświetleniowej.  
Wszystkie zadania  realizowane będą zgodnie z ustaleniami miejscowego planu  zagospodarowania  
przestrzennego  oraz przepisami odrębnymi.

3. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji.

Określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji zadań, ustalone będzie według  
kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu programów inwestycyjnych i rozwojowych  gminy 
Krapkowice. Inwestycje mogą być realizowane etapowo w zależności od wielkości  środków przeznaczonych 
na inwestycje.

4. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze  
środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.
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UZASADNIENIE

1) podstawa prawna,

· Art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz. 594 z póź. zm.)

- Art. 18. 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 5) uchwalanie studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,

· Art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennymi (Dz. U. z. 2015 r., poz. 199):
- Art. 20.1 – Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on
ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu oraz 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. Część tekstowa planu stanowi treść
uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do
uchwały.

2) uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają być osiągnięte,

Działając na postawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz. 647 z póź. zm.) Rada Miejska 18
kwietnia 2012r. podjęła uchwałę Nr XII/167/2012 w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów w
granicach administracyjnych. Po przeprowadzeniu procedury planistycznej następnym
etapem jest podjęcie uchwały o zatwierdzeniu planu miejscowego.

Uchwalenie planu:

- skróci proces pozyskiwania pozwolenia na budową, tj. nie będzie potrzeby
występowania o ustalenie warunków zabudowy w drodze decyzji administracyjnej,

- w przypadku wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej opracowaniem planu
upoważni Gminę do pobrania opłaty jednorazowej z tego tytułu.

- wpłynie pozytywnie na ład przestrzenny.

Gmina będzie ponosić koszty uzbrojenia i ewentualnego wykupu nieruchomości w
przypadku lokalizacji w planie dróg publicznych.

Przygotowała Lucyna Śleziak – insp. ds. budownictwa
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