
Projekt nr 22

z dnia  8 luty 2019r

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

z dnia 21 lutego 2019 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 2018 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945) oraz uchwały Nr XII/167/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach 
z dnia 18 kwietnia 2012 r. 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 gminy 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, zwany dalej planem.

§ 3. 1. Granicę obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym 
załącznik graficzny nr 1 uchwały, będący jej integralną częścią.

2. Załącznikami uchwały są również:

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, stanowiące 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, stanowiące załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 4. 1. 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;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury 
współczesnej;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalną i minimalną 
intensywność zabudowy, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej, maksymalną wysokość zabudowy, minimalna liczbę miejsc do 
parkowania w tym miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
i sposób ich realizacji oraz linie zabudowy i gabaryty obiektów;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;
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8) zasady kształtowania krajobrazu;

9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

10) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy;

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

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

13) granice terenów zamkniętych i granice stref ochronnych terenów zamkniętych.

2. W planie nie określa się:

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów w zakresie terenów górniczych, a także 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 w/w krajobrazów;

2) 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 ustaleniami obowiązującymi:

1) granica obszaru objętego planem jako granica obowiązywania ustaleń planu;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) oznaczenia określające podstawowe funkcje terenów;

5) obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków;

5) obiekty zabytkowe wpisane do ewidencji gminnej;

6) stanowiska archeologiczne obszarowe;

7) linia energetyczna wysokiego napięcia 400kV;

8) linia energetyczna 110kV;

9) obszar ograniczonego użytkowania od linii energetycznej;

10) pomnik przyrody;

11) udokumentowane złoże piasku;

12) obszar ograniczonego użytkowania od cmentarza;

13) obszar szczególnego zagrożenia powodzią Q10%;

14) obszar szczególnego zagrożenia powodzią Q1%;

15) linie wymiarowe.

2. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny.

§ 6. 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 przeznaczenie 
uzupełniające podstawową funkcję tego terenu;

3) zabudowie – należy przez to rozumieć budynek lub zespół budynków funkcji podstawowej i dopuszczalnej 
wraz z budowlami pełniącymi rolę budynków, w tym wiatami, konstrukcjami przestrzennymi;

4) zabudowie mieszkaniowej – należy przez to rozumieć zabudowę posiadającą lokale mieszkalne o różnym 
stopniu użytkowania w tym najem krótkotrwały, długookresowy, zamieszkanie rodzinne;
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5) usługach – należy przez to rozumieć usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, zdrowia, oświaty, kultury, 
łączności i telekomunikacji wraz z obiektami i urządzeniami obsługującej infrastruktury technicznej;

6) zabudowie mieszkaniowej i usługowej – należy przez to rozumieć zabudowę, w ramach której w jednym 
budynku lub w odrębnych budynkach realizowane są funkcje mieszkaniowe i usługowe.

7) 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;

8) 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);

9) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć ustawy wraz z aktami wykonawczymi, rozporządzenia 
Wojewody, uchwały Sejmiku Województwa oraz uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach, aktualne 
w momencie realizacji niniejszej uchwały.

Rozdział 2.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 7. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania.

1. 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; 47MN – tereny o podstawowym przeznaczeniu dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) 1M,U; 2M,U; 3M,U; 4M,U – tereny o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej;

3) 1Mz – teren 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; 24; 25R; 26R; 27R; 28R; 29R; 30R; 31R; 32R; 33R; 34R; 35R; 36R; 37R – tereny 
o podstawowym przeznaczeniu rolniczym;

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

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

8) 1US; 2US – tereny o podstawowym przeznaczeniu dla sportu i rekreacji;

9) 1P, U – teren o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług;

10) 1ZP; 2ZP – tereny o podstawowym przeznaczeniu dla zieleni urządzonej;

11) 1ZC – teren o podstawowym przeznaczeniu dla cmentarza;

12) 1ZL; 2ZL – tereny o podstawowym przeznaczeniu dla lasów;

13) 1ZLp; 2ZLp; 3ZLp; 4ZLp; 5ZLp; 6ZLp; 7ZLp; 8ZLp – tereny przeznaczone pod dolesienia;

14) 1WS; 2WS; 3WS; 4WS; 5WS; 6WS; 7WS; 8WS; 9WS; 10WS – tereny o podstawowym przeznaczeniu 
dla wód powierzchniowych śródlądowych;

15) 1TK; 2TK; 3TK; 4TK; 5TK – tereny o podstawowym przeznaczeniu dla terenów kolejowych (tereny 
zamknięte);

16) 1E – teren o podstawowym przeznaczeniu dla infrastruktury technicznej elektroenergetyki;
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17) 1K – teren o podstawowym przeznaczeniu dla infrastruktury technicznej kanalizacji;

18) 1KDG – teren o podstawowym przeznaczeniu dla drogi publicznej klasy głównej;

19) 1KDL; 2KDL; 3KDL; 4KDL; 5KDL; 6KDL – tereny o podstawowym przeznaczeniu dla dróg 
publicznych klasy lokalnej;

20) 1KDD; 2KDD; 3KDD; 4KDD; 5KDD; 6KDD; 7KDD; 8KDD; 9KDD – tereny o podstawowym 
przeznaczeniu dla dróg publicznych klasy dojazdowej;

21) 1KDW; 2KDW; 3KDW; 4KDW; 5KDW; 6KDW; 7KDW; 8KDW; 9KDW; 10KDW; 11KDW; 
12KDW; 13KDW; 14KDW; 15KDW; 16KDW; 17KDW – tereny o podstawowym przeznaczeniu dla 
dróg wewnętrznych;

22) 1Kp; 2Kp – tereny o podstawowym przeznaczeniu dla ciągów pieszych z dopuszczeniem ograniczonego 
dojazdu;

23) 1Tdg; 2Tdg; 3Tdg; 4Tdg; 5Tdg; 6Tdg; 7Tdg; 8Tdg; 9Tdg; 10Tdg; 11Tdg; 12Tdg; 13Tdg; 14Tdg; 
15Tdg; 16Tdg; 17Tdg – tereny o podstawowym przeznaczeniu dla dróg transportu rolnego.

§ 8. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) nakazuje się lokalizację budynków przy zachowaniu określonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii 
zabudowy;

2) dopuszcza się lokalizację sieci, urządzeń i budowli infrastruktury technicznej poza liniami zabudowy 
określonymi w planie, jeśli nie koliduje to z planowanym przeznaczeniem podstawowym terenu i jego 
zagospodarowaniem;

3) zakazuje się lokalizowania elektrowni wiatrowych.

§ 9. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:

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; 47MN i 1Mz; 1US; 2US; 1Uks; 2Uks 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 odrębnych;

5) na terenach 1U; 2U; 3U; 4U; 5U; 6U; 7U; 8U; 9U; 10U; 11U; 12U; 13U; 14U oraz 1M,U; 2M,U; 3M,U; 
4M,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 odrębnych;

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

a) dla terenów 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; 47MN jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,

b) dla terenów 1M,U; 2M,U; 3M,U; 4M,U jak dla terenów mieszkaniowo-usługowych,
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c) dla terenu 1Mz jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,

d) dla terenów 1RM; 2RM; 3RM; 4RM; 5RM; 6RM; 7RM; 8RM; 9RM; 10RM; 11RM 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;

7) nakazuje się na terenie 1U w przypadku zmiany funkcji na usługi opieki społecznej, dopuszczalny poziom 
hałasu zewnętrznego przyjąć zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi 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 sieci kanalizacji sanitarnej; w przypadku braku 
możliwości podłączenia umożliwia się budowę własnego, szczelnego, wybieralnego zbiornika na ścieki 
sanitarne;

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

13) nakazuje się chronić wody cieków naturalnych i rowów otwartych przed zanieczyszczeniem;

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

§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, 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) dom Steblów, ul. Wiejska 30;

5) dom Steblów, ul. Wiejska 32.

2. Ustala się następujące zasady ochrony zabytków określonych w ust.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) na eksponowanych elewacjach;

6) działania rewaloryzacyjne nakazuje się prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Ochronie podlega mogiła zbiorowa żołnierzy z II wojny światowej na cmentarzu komunalnym (teren 
1ZC), będąca obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego.

4. Zasady ochrony obiektu wpisanego do rejestru zabytków, określonego w ust. 3, ustala się na podstawie 
przepisów odrębnych.

5. Ochronie podlegają stanowiska archeologiczne:
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1) st. nr 2, stanowisko wielokulturowe;

2) st. nr 3, stanowisko wielokulturowe;

3) st. nr 4, ślady osadnictwa neolitycznego;

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

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

6) st. nr 7, stanowisko wielokulturowe;

7) st. nr 8, stanowisko wielokulturowe;

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

9) st. 10, ślad osadnictwa wczesnośredniowiecznego;

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

6. Ustala się następujące zasady ochrony stanowisk archeologicznych:

1) dopuszcza się działalność inwestycyjną wg warunków wynikających z przepisów odrębnych;

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

§ 11. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem literowym KDG stanowiący obszar 
rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;

2) wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi: KDL i KDD stanowiące obszary 
rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;

3) zasady lokalizacji infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą nakazuje się sytuować na warunkach 
określonych w przepisach odrębnych.

§ 12. Ustalenia dotyczące zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników 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; 47MN 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 minimalną 0,2, maksymalną 0,4;

3) nakazuje się przyjąć powierzchnię zabudowy maksymalnie 55% powierzchni działki budowlanej;

4) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną minimum 40% powierzchni działki budowlanej;

5) dopuszcza się przebudowę, nadbudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy;

6) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy;

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 zasadnicze dachy spadowe (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 utrzymanie kształtu dachu i wysokość budynków istniejących;

10) nakazuje się max wysokość zabudowy:

a) do 9m dla nowych budynków o dachach stromych,
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b) do 7,5m dla nowych budynków o dachach płaskich,

c) 12m dla istniejących budynków;

11) dopuszcza się lokalizację wiat garażowych dobudowanych lub wolnostojących, dla których nakazuje się 
wysokość nie wyższą niż 4,0m przy dachach spadzistych lub 3,0m przy dachach płaskich;

12) nakazuje się w zagospodarowaniu działki zapewnić min. 2 miejsca do parkowania na samochody 
osobowe, w tym stanowiska garażowe;

13) dopuszcza się wprowadzanie obiektów i urządzeń towarzyszących, o maksymalnej wysokości do 6m przy 
dachach o spadkach budynku głównego lub 4,0m przy dachach płaskich;

14) nakazuje się budynki realizować w jednolitym wystroju architektonicznym;

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

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1M,U; 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 minimalną 0,15, maksymalną 0,4;

3) nakazuje się przyjąć powierzchnię zabudowy maksymalnie 60% powierzchni działki budowlanej;

4) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną minimum 30% powierzchni działki budowlanej;

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

6) nakazuje się zasadnicze dachy strome (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;

7) nakazuje się maksymalną wysokość zabudowy:

a) do 12m o dachach stromych,

b) do 6m o dachach płaskich;

8) nakazuje się zachowanie maksymalnej wysokości do 6m przy obiektach i urządzenia towarzyszących;

9) nakazuje się budynki realizować w jednolitym wystroju architektonicznym;

10) 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;

11) nakazuje się w zagospodarowaniu działki zapewnić minimalną ilość miejsc do parkowania na samochody 
osobowe wg wskaźnika: 1 miejsce na 20m² powierzchni użytkowej usług i 1 miejsce na jeden lokal 
mieszkalny, nie mniej niż 3 miejsca na każdej działce;

12) w przypadku realizacji na działce usługi nakazuje się dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową 
zapewnić minimum 1 miejsce do parkowania, realizując je jako niezadaszone na powierzchni terenu.

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 3M,U; 4M,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 minimalną 0,2, maksymalną 0,6;

3) nakazuje się przyjąć powierzchnię zabudowy maksymalnie 60% powierzchni działki budowlanej;

4) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną minimum 40% powierzchni działki budowlanej;

5) dopuszcza się przebudowę, nadbudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy;

6) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy w granicach działki;
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7) nakazuje się budynki przebudowywane, nadbudowywane, rozbudowywane i nowe realizować w jednolitym 
wystroju architektonicznym, w nawiązaniu do istniejącej zabudowy;

8) nakazuje się usługi w formie dobudowanej 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 zasadnicze dachy strome (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 
dachówką lub blachodachówką w kolorach grafitowy lub czarny;

11) nakazuje się maksymalną wysokość zabudowy:

a) do 9m o dachach stromych,

b) do 7,5m o dachach płaskich;

12) nakazuje się zachowanie maksymalnej wysokości do 6m przy obiektach i urządzenia towarzyszących;

13) nakazuje się budynki realizować w jednolitym wystroju architektonicznym;

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) nakazuje się w zagospodarowaniu działki zapewnić min. ilość miejsc do parkowania na samochody 
osobowe wg wskaźnika: 1 miejsce na 20m² powierzchni użytkowej usług i 1 miejsce na jeden lokal 
mieszkalny, nie mniej niż 2 miejsca na każdej działce;

16) nakazuje się dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zapewnić minimum 1 miejsce do 
parkowania, realizując je jako niezadaszone na powierzchni terenów usługowych.

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 minimalną 0,2, maksymalną 0,5;

3) nakazuje się przyjąć powierzchnię zabudowy maksymalnie 50% powierzchni działki budowlanej;

4) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną minimum 30% powierzchni działki budowlanej;

5) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejącej zabudowy;

6) nakazuje się maksymalną wysokość zabudowy nie przekraczającą 12m do kalenicy dachu głównego;

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

8) nakazuje się dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu połaci w granicach 30°÷45°, pokrycie dachówką, 
łupkiem lub materiałami naśladującymi te pokrycia w kolorach: czerwony, grafitowy lub czarny;

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

10) nakazuje się w zagospodarowaniu działki zapewnić minimum 3 miejsca do parkowania na samochody 
osobowe i minimum 1 miejsce dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, realizując je jako 
niezadaszone na powierzchni terenu;

11) dopuszcza się uzupełnienie istniejącego zagospodarowania zielenią ozdobną i obiektami, i urządzeniami 
towarzyszącymi o maksymalnej wysokości do 6m.

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

2) nakazuje się przyjąć intensywność zabudowy minimalną 0,1 maksymalną 0,6;

3) nakazuje się przyjąć powierzchnię zabudowy dla terenów 1RM i 7RM maksymalnie 60% powierzchni 
terenu, dla pozostałych maksymalnie 40% powierzchni działki budowlanej;

4) nie określa się minimalnej powierzchni biologicznie czynnej;

5) 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;

6) nakazuje się 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;

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

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

9) nakazuje się zapewnić minimum 2 miejsca do parkowania samochodów osobowych na mieszkanie, 
realizując je jako niezadaszone na powierzchni terenu.

6. Dla terenów oznaczonych 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; 37R ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zakazuje się zabudowy;

2) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy rolniczej na terenie 29R;

3) nie określa się intensywności zabudowy, powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej;

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. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U; 2U; 3U; 4U; 5U; 6U; 7U; 8U; 9U; 10U; 
11U; 12U; 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 minimalną 0,15 maksymalną 0,6;

3) nakazuje się przyjąć powierzchnię zabudowy maksymalnie 50% powierzchni działki budowlanej;

4) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną minimum 30% powierzchni działki budowlanej;

5) dopuszcza się przebudowę, nadbudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania istniejącej zabudowy;

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

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

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

9) dopuszcza się funkcję mieszkaniową związaną z lokalami dla właścicieli;
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10) dopuszcza się wprowadzanie obiektów i urządzeń towarzyszących o maksymalnej wysokości do 6m;

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

12) 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;

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

14) dopuszcza się utrzymanie wysokości zabudowy istniejącej;

15) dopuszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy;

16) dopuszcza się wprowadzanie obiektów i urządzeń towarzyszących o maksymalnej wysokości do 6m;

17) nakazuje się maksymalną wysokość zabudowy:

a) do 12m o dachach stromych,

b) do 6m o dachach płaskich;

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

19) 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;

20) na terenie 12U dopuszcza się realizację zabudowy według warunków określonych w przepisach 
odrębnych;

21) nakazuje się na terenie działki zapewnić min. ilość miejsc do parkowania na samochody osobowe wg 
wskaźnika 1 miejsce na 20m² powierzchni użytkowej usług i 1 miejsce na jeden lokal mieszkalny, 
nie mniej niż 3 miejsca na każdym terenie;

22) nakazuje się dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zapewnić minimum 1 miejsce do 
parkowania, realizując je jako niezadaszone na powierzchni terenu.

8. Dla terenu 1Uks; 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;

3) nie określa się intensywności zabudowy, powierzchni zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej;

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

5) dopuszcza się na terenie wyłącznie komunikację pieszą;

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

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

8) zakazuje się i nie wyznacza miejsc do parkowania samochodów osobowych w granicach terenu 1Uks 
i 2Uks;

9) nakazuje się zachowanie zewnętrznego wystroju architektonicznego.
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9. 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 minimalną 0,1 maksymalną 0,3;

3) nakazuje się przyjąć powierzchnię zabudowy maksymalnie 25% powierzchni działki budowlanej;

4) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną minimum 75% powierzchni działki budowlanej;

5) dopuszcza się urządzenia placów dla dzieci i innych urządzeń rekreacyjnych w tym związanych 
z organizacją imprez masowych;

6) dopuszcza się realizację dodatkowych urządzeń, szatni, trybun, wiat i toalet - związanych z funkcją terenu;

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

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

8) dopuszcza się wprowadzanie obiektów i urządzeń towarzyszących;

9) nie wyznacza się liczby miejsc do parkowania samochodów osobowych.

10. 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 minimalną 0,3, maksymalną 0,80;

3) nakazuje się przyjąć powierzchnię zabudowy maksymalnie 60% powierzchni działki budowlanej;

4) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną min.10% powierzchni terenu działki budowlanej;

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 (urządzenia technologiczne, kominy) o wysokości wynikającej 
z potrzeb technologii inwestycji;

10) nakazuje się zasadnicze dachy płaskie do 15°, dopuszcza się dachy dwuspadowe o jednakowym 
nachyleniu połaci w granicach 30°÷45°;

11) nakazuje się max wysokość zabudowy:

a) do 12m o dachach płaskich,

b) do 15m o dachach stromych;

c) dopuszcza się utrzymanie wysokości istniejącej zabudowy;

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

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

14) zakazuje się lokalizacji na otwartej przestrzeni składów na materiały sypkie, w sposób powodujący wtórne 
pylenie, zanieczyszczenie gleby i wód gruntowych;
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15) nakazuje się zapewnić min. ilość miejsc do parkowania na samochody osobowe wg wskaźnika 1 miejsce 
na 40m² powierzchni użytkowej usług, 0,5 miejsca do parkowania na 1 zatrudnionego i 1 miejsce do 
parkowania na 1 lokal mieszkalny;

16) nakazuje się dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zapewnić minimum 2 miejsca do 
parkowania, realizując je jako niezadaszone na powierzchni terenu;

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

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

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

11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZP 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;

4) zakazuje się zabudowy kubaturowej;

5) zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych na samochody;

6) dopuszcza się komunikację pieszo-rowerową.

12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2ZP 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) utrzymuje się istniejącą zieleń niską i wysoką;

4) zakazuje się realizacji zabudowy.

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) dopuszcza się katakumby, kolumbaria, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

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

5) nie wyznacza się linii zabudowy,

6) nie wyznacza się intensywności zabudowy,

7) nie wyznacza się powierzchni zabudowy,

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

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

14. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZL; 2ZL ustala się następujące zasady, 
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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1) nakazuje się gospodarkę leśną prowadzić w oparciu o przepisy odrębne;

2) zakazuje się zabudowy;

3) dopuszcza się modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dopuszcza się wydzielenie szlaków turystycznych, ciągów pieszych i rowerowych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

15. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1ZLp; 2ZLp; 3ZLp; 4ZLp; 5ZLp; 6ZLp; 
7ZLp; 8ZLp ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu:

1) nakazuje się dodatkowe dolesienia;

2) zakazuje się zabudowy;

3) dopuszcza się budowę, modernizację, przebudowę i rozbudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dopuszcza się wydzielenie szlaków turystycznych, ciągów pieszych i rowerowych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

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

1) utrzymuje się naturalne kształty i przebieg koryt cieków, z wyjątkiem sytuacji wynikających z przepisów 
odrębnych;

2) nie wyznacza się intensywności zabudowy;

3) nie wyznacza się powierzchni zabudowy;

4) nie wyznacza się nieprzekraczalnej linii zabudowy;

5) zakazuje się wprowadzania nowej zieleni wysokiej;

6) utrzymuje się istniejącą zieleń niską i wysoką;

7) dopuszcza się wycinki zieleni ze względów ochrony przed powodzią, zgodnie z przepisami odrębnymi;

8) dopuszcza się realizację urządzeń hydrotechnicznych rzeki Osobłogi, w tym ochrony przeciwpowodziowej.

17. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1TK; 2TK; 3TK; 4TK; 5TK ustala się 
następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nakazuje się użytkowania terenu kolejowego z uwzględnieniem nakazów, zakazów i dopuszczeń 
wynikających z przepisów odrębnych;

2) nakazuje się utrzymanie istniejącej infrastruktury kolejowej i obszaru kolejowego zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

3) nakazuje się utrzymanie istniejących budynków, budowli oraz obiektów i urządzeń towarzyszących 
z dopuszczeniem przebudowy i budowy nowych, szczególnie związanych z utrzymaniem, obsługą 
i bezpieczeństwem zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) dopuszcza się rewitalizację istniejącej infrastruktury kolejowej i obszaru kolejowego zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

5) nie wyznacza się intensywności zabudowy;

6) nie wyznacza się wielkości powierzchni zabudowy;

7) nie wyznacza się powierzchni biologicznie czynnej.

18. 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;
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2) nakazuje 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 intensywność zabudowy minimalną 0,2, maksymalną 1,5;

6) nakazuje się przyjąć powierzchnię zabudowy maksymalnie 80% powierzchni terenu;

7) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną min. 20% powierzchni działki budowlanej;

8) nie wyznacza się miejsc do parkowania samochodów osobowych.

19. 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, nadbudowę i rozbudowę istniejących obiektów i urządzeń;

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

3) nakazuje się przyjąć intensywność zabudowy minimalną 0,1, maksymalną 2,0;

4) nakazuje się przyjąć powierzchnię zabudowy maksymalnie 60% powierzchni działki budowlanej;

5) nakazuje się przyjąć powierzchnię biologicznie czynną min. 5% powierzchni działki budowlanej.

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

1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu;

2) dopuszcza się lokalizację chodników, ścieżek rowerowych lub ścieżek pieszo-rowerowych, pasów zieleni 
średniowysokiej i niskiej na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

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

4) dopuszcza się wprowadzanie urządzeń lub rozwiązań budowlanych minimalizujących negatywne 
oddziaływanie drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi.

21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDL; 2KDL; 3KDL; 4KDL; 5KDL; 6KDL 
ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu;

2) dopuszcza się lokalizację chodników, ścieżek rowerowych lub ścieżek pieszo-rowerowych, pasów zieleni 
średniowysokiej i niskiej, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

3) 

4) 22. sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym również związanych z odprowadzaniem 
i podczyszczaniem wód opadowych odprowadzanych z jezdni na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych.

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

1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu;

2) dopuszcza się lokalizację chodników, ścieżek rowerowych lub ścieżek pieszo-rowerowych, pasów zieleni 
średniowysokiej i niskiej, na warunkach określonych w przepisach odrębnych;

3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym również związanych z odprowadzaniem 
i podczyszczaniem wód opadowych odprowadzanych z jezdni na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych.
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23. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW; 2KDW; 3KDW; 4KDW; 5KDW; 
6KDW; 7KDW; 8KDW; 9KDW; 10KDW; 11KDW; 12KDW; 13KDW; 14KDW; 15KDW; 16KDW; 
17KDW ustala się następujące zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu;

2) dopuszcza się lokalizację chodników i pasów zieleni średniowysokiej i niskiej, na warunkach określonych 
w przepisach odrębnych;

3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym również związanych z odprowadzaniem 
i podczyszczaniem wód opadowych odprowadzanych z jezdni na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych.

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

1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu;

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym również związanych z odprowadzaniem 
i podczyszczaniem wód opadowych odprowadzanych z jezdni na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych.

25. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Tdg; 2Tdg; 3Tdg; 4Tdg; 5Tdg; 6Tdg; 
7Tdg; 8Tdg; 9Tdg; 10Tdg; 11Tdg; 12Tdg; 13Tdg; 14Tdg; 15Tdg; 16Tdg; 17Tdg ustala się następujące 
zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu;

2) zakazuje się nasadzeń nowej zieleni.

§ 13. Ustalenia dot. granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią:

1) znajdujący się na działce nr 928/2 pomnik przyrody wyznaczony na mocy Rozporządzenia Wojewody 
Opolskiego nr 0151/P/38/05 w sprawie ustanowienia pomników przyrody – nr rej. 493 – pojedyncza lipa 
drobnolistna podlega ochronie w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych;

2) 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), które podlega ochronie na podstawie przepisów odrębnych;

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

4) w granicach objętych planem występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią oznaczone na rysunku 
planu jako Q1% i Q 10%, na których obowiązują ustalenia wynikające z przepisów odrębnych.

§ 14. Zasady kształtowania krajobrazu:

1) nakazuje się kształtować zieleń wysoką w oparciu o rodzime gatunki roślin;

2) zakazuje się stosowania na elewacjach budynków kolorów nasyconych, jaskrawych lub fosforyzujących.

§ 15. Ustalenia dot. szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych 
planem miejscowym:

1) ustala się minimalną powierzchnię działki na 500 m2;

2) ustala się minimalną szerokość frontu działki na 15 m;

3) nakazuje się zachowanie kąta 90º dla nachylenia granic wydzielanych działek budowlanych w stosunku do 
pasa drogowego ze zjazdem, z dopuszczalną tolerancją ±10º;

4) ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2 i 3, nie obowiązują przy wydzielaniu działek użytkowanych rolniczo;

Id: EC412140-1CCF-481A-9836-EE2A8A36FAE1. Projekt Strona 15



5) dopuszcza się wydzielanie działek o parametrach mniejszych niż wymienione w pkt. 1, 2 i 3 na cele 
infrastruktury technicznej, komunikacyjne i w przypadku regulacji sytuacji prawno-własnościowej 
nieruchomości.

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

1) na terenach 37MN; 16MN; 1Mz; 29R w odległości do 50m od cmentarza zakazuje się lokalizacji nowych 
budynków zawartych w przepisach odrębnych;

2) na terenach 12U, 37MN; 16MN; 29R w odległości do 50m od cmentarza zakazuje się lokalizacji studni 
i źródeł służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych;

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

§ 17. 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) dopuszcza się na terenach 1M,U; 1P,U; 7MN, 18MN i 42MN wydzielenia dodatkowych dróg 
wewnętrznych o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 6m;

4) ustala się obsługę terenów objętych planem z drogi wojewódzkiej wg przepisów odrębnych;

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

6) 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 wg warunków określonych w przepisach odrębnych;

7) 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 istniejących sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej;

2) na terenach mieszkaniowych oraz przeznaczonych pod zabudowę nakazuje się sieci infrastruktury 
technicznej realizować jako podziemne, z wyłączeniem linii 110kV, 400kV oraz sieci bezprzewodowe;

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

4) nakazuje się zapewnienie zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

5) nakazuje się odprowadzenie ścieków komunalnych do systemu kanalizacyjnego miasta Krapkowice a w 
przypadku jej braku do wybieralnych zbiorników na ścieki sanitarne;

6) dopuszcza się budowę układu elektroenergetycznego ŚN, NN;

7) 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;
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8) nakazuje zachowanie pasa technologicznego od linii 110kV wolnego od zadrzewień i zakrzewień po 15m 
od osi linii w każdą stronę;

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

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

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

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

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

§ 18. Granice terenów zamkniętych i granice stref ochronnych terenów zamkniętych:

1) granicę terenu zamkniętego stanowią wszystkie tereny oznaczone na rysunku planu symbolem TK, dla 
których obowiązują warunki wynikające z przepisów odrębnych;

2) nie ustala się stref ochronnych od terenów zamkniętych.

§ 19. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do określania opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów objętych planem 
w wysokości 30%.

Rozdział 3.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 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 Miasta i Gminy 
w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura

Id: EC412140-1CCF-481A-9836-EE2A8A36FAE1. Projekt Strona 17



Id: EC412140-1CCF-481A-9836-EE2A8A36FAE1. Projekt Strona 1



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 21 lutego 2019 r.

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

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2018 poz. 1945)

Rada Miejska w Krapkowicach, rozstrzyga, co następuje: 

Biorąc po uwagę stanowisko Burmistrza o uwzględnieniu i odrzuceniu uwag do projektu planu 
wyłożonego do publicznego wglądu, rozstrzyga się co następuje:

1. Uwzględnić uwagę osoby fizycznej (uwaga ujęta pod nr 1 w załączniku do Rozstrzygnięcia Burmistrza 
Krapkowic z dnia 21.01.2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Steblów), zawartą w piśmie z dnia 16.11.2018 r. (data wpływu do tut. 
Urzędu 16.11.2018 r.), dotyczącą częściowej zmiany ustaleń dla działki 599 (teren 38MN w projekcie MPZP) 
z zabudowy z garażami 1 stanowiskowymi na zabudowę z garażami dwustanowiskowymi. 

Uzasadnienie: Skorygowano błąd w zapisie planu.

2. Odrzucić uwagę osoby fizycznej (uwaga nr 2), zawartą w piśmie z dnia 16.11.2018 r. (data wpływu do 
tut. Urzędu 16.11.2018 r.), dotyczącą dopuszczenia zabudowy budynkami gospodarczymi w granicy działki.

Uzasadnienie: Obowiązują przepisy odrębne w zakresie sytuowania obiektów w odniesieniu do granic 
działek.

3. Odrzucić uwagę osób fizycznych (uwaga nr 3), zawartą w piśmie z dnia 26.11.2018 r. (data wpływu do 
tut. Urzędu 30.11.2018 r.), dotyczącą zmiany przeznaczenia działki 390 w całości z terenów rolnych (29R) na 
zabudowę usługową.

Uzasadnienie: Uwzględnienie uwagi prowadzi do powtórzenia długotrwałej procedury planistycznej. 
Teren docelowo przewidziany pod ewentualną rezerwę terenową pod rozbudowę cmentarza komunalnego 
(1ZC).

4. Odrzucić uwagi osoby fizycznej (uwaga nr 4), zawarte w piśmie z dnia 03.12.2018 r. (data wpływu do 
tut. Urzędu 03.12.2018 r.), dotyczące objęcia w całości działek nr ewid. 499 i 500 pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi, bez określenia linii zabudowy od ciągu pieszo-jezdnego działki 
gminy nr 502, z możliwością wykonania zjazdów na działkę gminną nr 502 oraz zniesienia w tym obszarze 
zapisu pozbawiającego możliwość zabudowy. 

Uzasadnienie: Teren w obrębie obszarów zagrożonych powodzią. W granicach opracowania mpzp wsi 
Steblów znajduje się wysoka ilość niewykorzystanych i nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę 
jednorodzinną, na terenach zabudowy bardziej zwartej, o lepszych możliwościach zabudowy i lepiej 
skomunikowanych. Uwzględnienie wniosku wymaga uzyskania pozytywnego uzgodnienia z Państwowym 
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Gliwicach oraz powtórzenia długotrwałej procedury.

5. Odrzucić uwagę osoby fizycznej (uwaga nr 5) zawartą w piśmie z dnia 03.12.2018 r. (data wpływu do 
tut. Urzędu 03.12.2018 r.) dotyczącą zmiany sposobu użytkowania działki 513/1 z rolnej na obszar rekreacyjny, 
wody stojące.

Uzasadnienie: Uwzględnienie wniosku wymaga uzyskania pozytywnego uzgodnienia z Państwowym 
Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w Gliwicach oraz powtórzenia długotrwałej procedury.

6. Odrzucić uwagę osoby fizycznej (uwaga nr 6), zawartą w piśmie z dnia 04.12.2018 r. (data wpływu do 
tut. Urzędu 04.12.2018 r.), dotyczącą braku zgody na zmianę sposobu użytkowania części działki nr ewid. 
146/5 z drogi wewnętrznej na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jak zostało ustalone to w studium.
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Uzasadnienie: Przyjęto jako niezbędny i uzgodniono z jednostkami odpowiedzialnymi układ 
komunikacyjny dla terenów 42MN i 43MN, w tym zasadnicze połączenie komunikacyjne w/w terenów 
z drogą kategorii KDG. Przyjęcie uwagi wymaga zmiany przyjętych rozwiązań w mpzp i powtórzenia 
długotrwałej procedury planistycznej. Planowana droga nie stoi w sprzeczności z ustaleniami studium, 
ponieważ nie określa ono przebiegu dróg wewnętrznych jak i części dojazdowych.

7. Uwzględnić uwagę osoby fizycznej (uwaga nr 7), zawartą w piśmie z dnia 06.12.2018 r. (data wpływu 
do tut. Urzędu 06.12.2018 r., dotyczącą częściowej zmiany ustaleń dla terenu 38MN tj. z zabudowy z garażami 
1 stanowiskowymi na zabudowę z garażami dwustanowiskowymi. 

Uzasadnienie: Skorygowano błąd w zapisie planu.

8. Odrzucić uwagę osoby fizycznej (uwaga nr 8), zawartą w piśmie z dnia 06.12.2018 r. (data wpływu do 
tut. Urzędu 06.12.2018 r.) dotyczącą dopuszczenia zabudowy budynkami gospodarczymi dla terenu 38 MN 
w granicy działki.

Uzasadnienie: Obowiązują przepisy odrębne w zakresie sytuowania obiektów w odniesieniu do granic 
działek.

9. Uwzględnić uwagę osób fizycznych (uwaga nr 9) zawartą w piśmie z dnia 26.11.2018 r. (data wpływu 
do tut. Urzędu 10.12.2018 r.) dotyczącą częściowej zmiany ustaleń dla działek nr 355/4, 359/3 na terenie 
38MN w MPZP z zabudowy z garażami 1 stanowiskowymi na zabudowę z garażami dwustanowiskowymi. 

Uzasadnienie: Skorygowano błąd w zapisie planu.

10. Odrzucić uwagę osób fizycznych (uwaga nr 10), zawartą w piśmie z dnia 26.11.2018 r. (data wpływu 
do tut. Urzędu 10.12.2018 r.), dotyczącą dopuszczenia zabudowy budynkami gospodarczymi w granicy działki.

Uzasadnienie: Obowiązują przepisy odrębne w zakresie sytuowania obiektów w odniesieniu do granic 
działek.

11. Odrzucić uwagi osoby fizycznej (uwaga nr 11), zawarte w piśmie z dnia 11.12.2018 r. (data wpływu 
do tut. Urzędu 14.12.2018 r.), dotyczące: działki nr 187 i przesunięcia linii zabudowy, rezygnacji 
z projektowania pętli drogowej oznaczonej w MPZP symbole 3KDD i 2KDL oraz korekty względem 
lokalizacji drogi 3KDD.

Uzasadnienie: Przyjęto jak niezbędny i uzgodniono z jednostkami odpowiedzialnymi układ 
komunikacyjny dla terenów 4MN, 3MN, 5U, w tym zasadnicze połączenie komunikacyjne drogi 2KDL 
i 3KDD z drogą kategorii KDG. Przyjęcie uwagi wymaga zmiany przyjętych rozwiązań w mpzp 
i powtórzenia długotrwałej procedury planistycznej.

12. Odrzucić uwagę osoby fizycznej (uwaga nr 12), zawartą w piśmie z dnia 04.12.2018 (data wpływu do 
tut. Urzędu 17.12.2018r.), dotyczącą zmiany przeznaczenia działki nr ewid. 217/3 w całości pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i usługową.

Uzasadnienie: Teren 27MN przyjęto w mpzp wsi Steblów pod zabudowę wyłącznie budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi. Przepisy odrębne regulują możliwości sytuowania na tym terenie usług 
wbudowanych.

13. Odrzucić uwagę osoby fizycznej (uwaga nr 13), zawartą w piśmie z dnia 27.12.2018 r. (data wpływu 
do tut. Urzędu 28.12.2018 r.), dotyczącą braku zgody na zmianę przeznaczenia części działki nr ewid. 253 pod 
drogę wewnętrzną.

Uzasadnienie: Korekta istniejącego układu komunikacyjnego jest niezbędna do prawidłowego jego 
funkcjonowania. Połączenie w zakładany sposób drogą wewnętrzną spina w całość układ komunikacyjny 
dla terenów 6MN i7MN.

14. Odrzucić uwagi osoby fizycznej (uwaga nr 14), zawarte w piśmie z dnia 09.01.2019 r. (data wpływu 
do tut. Urzędu 10.01.2019 r.), dotyczące: zmiany przeznaczenia w całości dz. nr ewid. 639, 650, 675, 644, 
621 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Uzasadnienie: W granicach opracowania mpzp wsi Steblów znajduje się wysoka ilość niewykorzystanych 
i nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną, na terenach zabudowy bardziej zwartej, 
o lepszych możliwościach zabudowy i lepiej skomunikowanych.
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15. Odrzucić uwagi osoby fizycznej (uwaga nr 15), zawarte w piśmie z dnia 09.01.2019 r. (data wpływu 
do tut. Urzędu 10.01.2019 r.), dotyczące: zmiany przeznaczenia działek nr ewid. 642, 648, 657, 658, 
660 z terenów rolnych na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Uzasadnienie: W granicach opracowania mpzp wsi Steblów znajduje się wysoka ilość niewykorzystanych 
i nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną, na terenach zabudowy bardziej zwartej, 
o lepszych możliwościach zabudowy i lepiej skomunikowanych.

16. Odrzucić uwagę osób fizycznych (uwaga nr 16), zawartą w piśmie z dnia 28.12.2018 r. (data wpływu 
do tut. Urzędu 31.12.2018 r.), dotyczącą zmiany przeznaczenia działek nr ewid. 622 i 623, w całości pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - usługową.

Uzasadnienie: Działki nr ewid. 622 i 623 objęte są w mpzp wsi Steblów ustaleniami dla terenu 23MN 
(przyjęto w mpzp wsi Steblów pod zabudowę wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi) oraz 
6R (tereny rolne). Przepisy odrębne regulują możliwości sytuowania na terenie 23MN usług wbudowanych. 
W granicach opracowania mpzp wsi Steblów znajduje się wysoka ilość niewykorzystanych i nowych 
terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną, na terenach zabudowy bardziej zwartej, o lepszych 
możliwościach zabudowy i lepiej skomunikowanych.

17. Odrzucić uwagę osoby fizycznej (uwaga nr 17), zawartą w piśmie z dnia 28.12.2018 r. (data wpływu 
do tut. Urzędu 31.12.2018 r.), dotyczącą zmiany przeznaczenia działki nr ewid. 394 w całości pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną - usługową.

Uzasadnienie: Uwzględnienie uwagi prowadzi do powtórzenia długotrwałej procedury planistycznej. 
Teren częściowo przewidziany pod ewentualną rezerwę terenową pod rozbudowę cmentarza komunalnego. 
Teren działki objęty ustaleniami dla terenów 37MN i 29R. Przyjęto w mpzp wsi Steblów dla terenu 37MN 
zabudowę wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Przepisy odrębne regulują możliwości 
sytuowania na terenie 37MN usług wbudowanych. W granicach opracowania mpzp wsi Steblów znajduje 
się wysoka ilość niewykorzystanych i nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną, na 
terenach zabudowy bardziej zwartej, o lepszych możliwościach zabudowy i lepiej skomunikowanych, stąd 
dla pozostałej części działki nr 394 przyjęto ustalenia dla terenu 29R.

18. Odrzucić uwagę osoby fizycznej (uwaga nr 18), zawartą w piśmie z dnia 28.12.2018r. (data wpływu do 
tut. Urzędu 31.12.2018 r.), dotyczącą zmiany przeznaczenia działki nr ewid. 607 w całości pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną - usługową.

Uzasadnienie: Uwzględnienie uwagi prowadzi do powtórzenia długotrwałej procedury planistycznej. 
Teren działki objęty ustaleniami dla terenu 5R. W granicach opracowania mpzp wsi Steblów znajduje się 
wysoka ilość niewykorzystanych i nowych terenów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną 
i usługową, na terenach zabudowy bardziej zwartej, o lepszych możliwościach zabudowy i lepiej 
skomunikowanych, stąd dla działki nr ewid. 607 przyjęto ustalenia dla terenu 5R.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 21 lutego 2019 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania do projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Steblów.

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), zadania własne gminy.

2. Prognozowany koszt inwestycji został określony w sporządzonej na potrzeby projektu planu prognozy 
skutków finansowych, natomiast rzeczywisty koszt inwestycji zostanie określony w wyniku zamówień w trybie 
ustawy Prawo o zamówieniach publicznych.

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskazanych w § 1:

1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. prawa 
budowlanego, o zamówieniach publicznych, o samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej i o ochronie 
środowiska;

2) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych w § 
1 ust. 1 jest przedmiotem umowy zainteresowanych stron.

§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), przy czym:

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady Miejskiej;

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy ustala się w uchwale budżetowej.

§ 4. 1. Zadania w zakresie budowy dróg publicznych finansowane będą przez budżet gminy lub na 
podstawie porozumień z innymi podmiotami.

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji będą finansowane na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 
ścieków (Dz.U. z 2018 r. poz. 1152), ze środków budżetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno-prawne.

3. Zadania w zakresie budowy oświetlenia ulicznego będą finansowane na podstawie art. 7 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.).

§ 5. Prognozowane źródła finansowania przez gminę:

1) dochody własne;

2) dotacje;

3) pożyczki preferencyjne;

4) fundusze Unii Europejskiej.
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Uzasadnienie

do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Steblów.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2018 poz. 1945) przedmiotem uchwalenia, przez Radę Miejską w Krapkowicach, jest projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Steblów, zwany dalej planem lub miejscowym
planem.

Podstawą sporządzenia, ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest uchwała
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.

Głównym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest stworzenie, w formie prawa
miejscowego, takich warunków zagospodarowania terenu, które pozwolą maksymalnie podnieść walory
terenu objętego tym planem. W granicach opracowania planu miejscowego nie obowiązuje obecnie żaden
inny plan.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, do ustanowienia
którego uprawniają Radę Miejską przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym. W trakcie realizacji planu miejscowego zawiadomiono wymagane
przepisami prawa instytucje oraz ogłoszono w prasie i poprzez obwieszczenie na tablicy Urzędu Miasta
i Gminy w Krapkowicach o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego oraz o terminie składania
wniosków. Projekt planu uzyskał wymagane przepisami prawa uzgodnienia oraz opinie.

Projekt planu został wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 13 listopada 2018r. do 13 grudnia
2018r. W trakcie wyłożenia, w dniu 28 listopada 2018 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi
w projekcie planu rozwiązaniami.

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany planem, został wykonany zgodnie
z procedurą sporządzania planu, ustaloną przepisami art. 15 ÷ 20, ze szczególnym uwzględnieniem
wymogów ustalonych w art. 1 ust. 2 ÷ 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945), w tym:

1) zostały uwzględnione wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury w odniesieniu
do kategorii terenów ustalonych w planie:

-MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

-M,U – tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej;

-Mz – tereny zabudowy zbiorowego zamieszkania;

-RM – tereny zabudowy zagrodowej;

-R – tereny rolniczym;

-U – tereny zabudowy usługowej;

-Uks – tereny zabudowy usługowej kultury sakralnej;

-US – tereny sportu i rekreacji;

-P, U – zabudowy produkcyjnej, składów, magazynów i usług;

-ZP – tereny zieleni urządzonej;

-ZC – tereny cmentarza;

-ZL – tereny lasów;

-ZLp – tereny pod dolesienia;

-WS – tereny wód powierzchniowych śródlądowych;

-TK – tereny kolejowych zamkniętych;

-E – tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki;
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-K - tereny infrastruktury technicznej kanalizacji;

-KDG – tereny drogi publicznej klasy głównej;

-KDL – tereny dróg publicznych klasy lokalnej;

-KDD – tereny dróg publicznych klasy dojazdowej;

-KDW – tereny dla dróg wewnętrznych;

-Kp – tereny ciągów pieszych z dopuszczeniem ograniczonego dojazdu;

-Tdg – tereny dróg transportu rolnego.

a) ustalając przeznaczenia terenów oraz sposób ich zagospodarowania, Organ sporządzający – Burmistrz
Krapkowic, ważył interes publiczny i interesy prywatne, a także wziął pod uwagę analizy środowiskowe
zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, w tym prognozowany wpływ ustaleń planu na
poszczególne elementy środowiska,

b) w odniesieniu do zasad kształtowania zabudowy – dla terenów, zgodnie z ich podstawowym
przeznaczeniem, w planie zostały ustalone wskaźniki zagospodarowania terenu i parametry kształtowania
zabudowy (uwzględniające wskaźniki zagospodarowania oraz użytkowania terenów, ustalone
w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Krapkowice),

c) uwzględniono, w planie, efektywne gospodarowanie przestrzenią, oraz kształtowanie struktur
przestrzennych:

– plan, zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium, ustala tereny dla nowej zabudowy zagrodowej,
mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zbiorowego zamieszkania i zabudowy usługowej stanowiących
wyposażenie podstawowe obszarów o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej
w granicach jednostki osadniczej, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 z późn. zm.),
w szczególności poprzez uzupełnienie istniejącej zabudowy,

– plan, zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium, ustala nowe tereny dla zabudowy mieszkalno-
usługowej, usługowej jako kontynuację obszarów o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno –
przestrzennej w granicach jednostki osadniczej, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003r.
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, w szczególności realizując wnioski
mieszkańców,

– plan zgodnie z ustaleniami obowiązującego studium, ustala tereny dla obiektów przemysłowo-
usługowych, jako kontynuację obszarów o wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej
w granicach jednostek osadniczych odpowiednio, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
2003r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, w szczególności w kontekście
minimalizowania uciążliwości związanych
z produkcją i obsługą produkcji w stosunku do zabudowy mieszkaniowej, poprawy sytuacji na rynku pracy,
zwiększenia atrakcyjności zamieszkania.

2) wprowadzono zasady ochrony i kształtowania środowiska w postaci nakazów i zakazów
ograniczających negatywne oddziaływanie, poprzez wprowadzenie rozwiązań planistycznych
zapewniających ochronę wód podziemnych oraz określenie zasad prowadzenia gospodarki wodno –
ściekowej, zaopatrzenia w gaz, ciepło, energię elektryczną, telekomunikację, na terenach objętych planem.
Plan uwzględnia tereny, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (w
zakresie ochrony przed hałasem). Wskazano obszary i obiekty podlegające ochronie na podstawie
przepisów odrębnych:

- pomnik przyrody na działce nr 928/2 wyznaczony na mocy Rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr
0151/P/38/05 w sprawie ustanowienia pomników przyrody – nr rej. 493 – pojedyncza lipa drobnolistna;

- złoże kruszywa naturalnego „Krapkowice S”, zatwierdzone decyzją Wojewody Opolskiego nr OŚ.II
7520-3/2/97 z 23.09.1997r.;

- obszar objęty miejscowym planem znajduje się w obszarze głównego zbiornika wód podziemnych
GZWP 332 „Subniecka Kędzierzyńsko-Głubczycka” wymagającego najwyższej ochrony zasobów
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wodnych;

- w granicach objętych planem występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią oznaczone na
rysunku planu jako Q1% i Q 10%.

3) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków uwzględniono poprzez wskazanie obiektów
zabytkowych (nieruchomych) wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego, chronionych na
mocy przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, a także stanowisk archeologicznych
ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz wpisanych do rejestru wojewódzkiego, a także wskazanie
obiektów o wartościach zabytkowych chronionych prawem miejscowym, w tym ujętych w Gminnej
Ewidencji Zabytków i ustalenie dla nich wymagań w zakresie ochrony;

4) potrzeby osób niepełnosprawnych uwzględniono m.in. poprzez ustalenie wskaźników pozwalających
na realizację minimalnej liczby miejsc do parkowania przeznaczonych na parkowanie pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową;

5) w obszarze planu występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których obowiązują
nakazy, zakazy i dopuszczenia określone w ustawie Prawo wodne, a także obszary, na których
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat;

6) w obszarze planu nie występują obszary osuwania się mas ziemnych, a także tereny górnicze;

7) ze względu na brak występowania plan nie określa krajobrazów priorytetowych określonych w audycie
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;

8) plan nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele
nierolnicze i nieleśne;

9) uwzględniono w planie, walory ekonomiczne przestrzeni oraz prawo własności poprzez, generalnie,
utrzymanie i kontynuację, w obszarze objętym planem, istniejących funkcji. Nastąpi wykorzystanie
istniejącego układu komunikacyjnego, umożliwiające, poprzez realizację zjazdów publicznych
lub indywidualnych, dostęp do układu dróg publicznych. Generalnie nowe tereny zostały wyznaczone, przy
uwzględnieniu dostępności do istniejącego układu komunikacyjnego, w tym poprzez istniejące drogi
publiczne klasy G, L, D oraz istniejące i projektowane drogi wewnętrzne i ciągi piesze. Interes prywatny
został uwzględniony w szerokim zakresie, w tym w zakresie przeznaczenia pod zabudowę gruntów we
władaniu osób fizycznych;

10) nastąpi maksymalne i racjonalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej.

2. Stanowisko właściwych organów wojskowych, ochrony granic oraz bezpieczeństwa państwa,
o których mowa w art. 17 pkt 6  lit b tiret czwarty ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
wyrażone w procedurze sporządzenia niniejszego planu, dowodzi, że projekt tego planu spełnia wymogi
obronności i bezpieczeństwa państwa. W odpowiedzi na zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia
planu, wyżej wymienione organy nie zgłosiły żadnych wniosków dotyczących potrzeb obronności
i bezpieczeństwa państwa. Na kolejnym etapie procedury opiniowania i uzgadniania Wojewódzki Sztab
Wojskowy uzgodnił przedmiotowy projekt planu bez uwag.

3. Potrzeby interesu publicznego zostały uwzględnione przez Organ sporządzający – Burmistrza
Krapkowic, poprzez rozpatrzenie i uwzględnienie, zgodnie z rozpatrzeniem, wniosków złożonych do
projektu planu, przez osoby fizyczne oraz przez organy opiniujące i uzgadniające, a także poprzez
rozpatrzenie i uwzględnienie uwag zgodnie z rozpatrzeniem, jakie wpłynęły na etapie wyłożenia projektu
planu do publicznego wglądu.

4. W sytuacji realizacji ustaleń planu nastąpi maksymalne wykorzystanie istniejących sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej, nastąpi budowa nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, należących
do zadań własnych gminy, w zakresie koniecznym i niezbędnym.

5. Podczas prac nad projektem planu zapewniono udział społeczeństwa w tych pracach poprzez:

a) ogłoszenie, obwieszczenie oraz zawiadomienie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Steblów wraz z podaniem terminów o zbieraniu
wniosków do planu, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

b) wszczęcie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do planu z zachowaniem
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przepisów dotyczących zawiadomień i uzgodnień zakresu oraz stopnia szczegółowości informacji
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do planu,

c) ogłoszenie, obwieszczenie (w tym na stronie internetowej) i zawiadomienie o wyłożeniu projektu
planu do publicznego wglądu i możliwości składania uwag do planu, w tym za pomocą środków
komunikacji elektronicznej.

6. Podczas prac nad projektem planu zachowano pełną jawność i przejrzystość procedur planistycznych
poprzez możliwość wglądu w dokumentację planistyczną na każdym etapie sporządzania projektu planu.

7. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, ustalenia planu są zgodne z treścią
"Oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Krapkowice" przyjętej uchwałą Nr XIII/171/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 30 grudnia
2015 r.

8. Wpływ ustaleń planu na finanse publiczne, w tym budżet gminy – realizacja ustaleń planu będzie
związana z realizacją dróg publicznych co będzie stanowiło obciążenie budżetu Gminy Krapkowice. Gmina
może liczyć, w sytuacji uchwalenia i wejścia w życie planu jako prawa miejscowego, na zwiększenie
wpływów do budżetu oraz długofalowe korzyści ekonomiczne, wynikające w szczególności ze wzrostu
podatków od nieruchomości (prognozowane obciążenia gminy oraz wpływy do budżetu gminy z tytułu
realizacji ustaleń planu określa prognoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego).

Dokumentacja prac planistycznych planu, będąca podstawą do stwierdzenia przez Wojewodę Opolskiego
jego zgodności z prawem, jest sporządzana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia
26 sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Po uchwaleniu, jako akt prawa miejscowego, przedmiotowy miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, stanowić będzie instrument do prowadzenia bieżącej polityki inwestycyjnej na obszarze
objętym planem.
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