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Uchwa³a Nr X/60/2003
Rady Miejskiej w Kolonowskiem

z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3
dla czê�ci miasta Kolonowskie - OSIEDLE FOSOWSKIE.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r. Nr 15 poz. 139,

Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000r. Nr 12 poz. 136, Nr 109

poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz.

124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154 poz. 1804,

z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 130, poz. 1112),

w zwi¹zku  z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.

Nr 80, poz. 717), Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co

nastêpuje:

Rozdzia³ I
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1.1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego Nr 3 dla czê�ci miasta Kolonowskie - Osiedle

Fosowskie, zwany w dalszej czê�ci uchwa³y planem.

2. Ustalenia planu s¹ spójne z kierunkami zagospodaro-

wania przestrzennego oraz zasadami polityki przestrzennej, przy-

jêtymi przez Radê Miejsk¹ w Kolonowskiem w "Studium uwa-

runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Kolonowskie".

§ 2.1. Przedmiotem  ustaleñ planu s¹ tereny:

1) zabudowy mieszkaniowej,  oznaczone na rysunku pla-

nu symbolami MN, MJ, MM i MW,
2) zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem MU,

3) us³ug publicznych o�wiaty oraz sportu, oznaczone na

rysunku planu symbolami UPo i UPs,

4) komercyjnych us³ug sportu i rekreacji, oznaczone sym-

bolem UCs,

5) komercyjnych us³ug handlu, oznaczone na rysunku pla-

nu symbolem UCh,

6) koncentracji us³ug komercyjnych , oznaczone na rysun-

ku planu symbolem UCc,

7) komercyjnych us³ug obs³ugi komunikacji, oznaczone

na rysunku planu symbolem UCk,

8) lasów i zalesieñ, oznaczone na rysunku planu symbo-

lami ZLo i ZLr,
9) zieleni publicznej i izolacyjnej, oznaczone na rysunku

planu symbolem  ZP i  ZI,
10) produkcji rolnej, oznaczone na rysunku planu  symbo-

lami  ZZ, RP i RO,

11) przemys³u oraz sk³adowania i magazynowania, ozna-

czone na rysunku planu symbolami PP i PS,

12) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami ITs, ITe i  ITt,
13) obiektów i urz¹dzeñ komunikacji kolejowej, oznaczo-

ne na rysunku planu symbolem KT,

14) tras komunikacji kolejowej i drogowej, oznaczone na

rysunku planu symbolami KK, KUz, KUl, KUd i KUw,

15) wód otwartych , oznaczone na rysunku planu symbo-

lem WW.

2. Do czasu zagospodarowania terenów, o których mowa

w ust. 1, zgodnie z ustaleniami planu, dopuszcza siê dotychcza-

sowy sposób ich u¿ytkowania i zagospodarowania, o ile nie jest

on sprzeczny i docelowo nie uniemo¿liwi zagospodarowania

terenów zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

§ 3. Ustalenia  planu zosta³y wyra¿one w postaci:

1) tre�ci niniejszej uchwa³y, zawieraj¹cej ustalenia w za-

kresie podstawowego i dopuszczalnego przeznaczenia terenów,

o których mowa w §2, zasad dokonywania geodezyjnych po-

dzia³ów w³asno�ciowych, warunków zabudowy i zagospodaro-

wania terenu, warunków ochrony �rodowiska przyrodniczego i

kulturowego oraz standardów obs³ugi komunikacyjnej i zasad

wyposa¿enia w infrastrukturê techniczn¹,

2) rysunku planu sporz¹dzonego na mapie sytuacyjno -

wysoko�ciowej w skali 1 : 2000,  stanowi¹cej integraln¹ czê�æ

niniejszej uchwa³y.

§ 4.1. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami zawartymi na rysunku

planu s¹  nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:

a) granica obszaru objêtego planem,

b) granice terenów o ró¿nych kategoriach przeznaczenia -

�ci�le okre�lone,

c) granice terenów o ró¿nych kategoriach przeznaczenia -

orientacyjne,

d) symbole terenów o ró¿nych kategoriach przeznaczenia,

e) granica ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespo-

³u zabudowy robotniczej - strefa typu "B",

f) granica terenów zagro¿onych powodzi¹ ,

g) obiekty budowlane wykazuj¹ce cechy zabytkowe, objê-

te ochron¹ konserwatorsk¹,

h) stanowiska archeologiczne,

i) drzewa i ci¹gi drzew objête ochron¹,

j) obowi¹zuj¹cy sposób sytuowania budynku i kalenicy

dachu,

k) obowi¹zuj¹ca oraz nieprzekraczalna linia zabudowy,

l) wymagana korekta podzia³u w³asno�ciowego.

2. Pozosta³e, nie wymienione w ust. 1 elementy rysunku

planu, maj¹ charakter informacyjny.

§ 5.1. Przebieg granic terenów o ró¿nych kategoriach prze-

znaczenia - �ci�le okre�lonych, nie podlega zmianom. Dopusz-

cza siê zmianê przebiegu linii rozgraniczaj¹cych - orientacyj-

nych w dostosowaniu do potrzeb.

2. Przy zagospodarowaniu terenów o ró¿nych kategoriach

przeznaczenia oprócz ustaleñ, o których mowa w § 3 i 4,  obo-

wi¹zuj¹  przepisy odrêbne, zawieraj¹ce inne  ograniczenia lub

zasady dysponowania  terenami,  czy  te¿ zawieraj¹ce inne ogra-

niczenia odno�nie prowadzenia okre�lonych rodzajów dzia³al-

no�ci przez w³a�cicieli lub inne osoby dysponuj¹ce  gruntami.

§ 6.1. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y

jest mowa o :
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1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o

których mowa  w § 1 uchwa³y,

2) rysunku planu -  nale¿y przez to rozumieæ rysunek wy-

konany na mapie sytuacyjno-wysoko�ciowej w skali 1 : 2.000,

stanowi¹cy integraln¹ czê�æ niniejszej uchwa³y,

3) przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ, obo-

wi¹zuj¹ce przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz

Normy Polskie i Normy Bran¿owe,

4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-

mieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ w grani-

cach terenów o ró¿nych kategoriach przeznaczenia,

5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozu-

mieæ, inne ni¿ podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzu-

pe³nia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,

6) intensywno�ci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ

wska�nik wyra¿aj¹cy nieprzekraczalny, procentowy udzia³ po-

wierzchni zabudowanej do wielko�ci  dzia³ki/nieruchomo�ci (lub

jej czê�ci) po³o¿onej w granicach terenu o w³a�ciwej kategorii

przeznaczenia,  bêd¹cej  we w³adaniu  w³a�ciciela/inwestora,

7) intensywno�ci zainwestowania - nale¿y przez to rozu-

mieæ wska�nik wyra¿aj¹cy nieprzekraczalny,  procentowy udzia³

powierzchni zabudowanej oraz przeznaczonej pod utwardzone

doj�cia i dojazdy do wielko�ci dzia³ki/nieruchomo�ci (lub jej czê-

�ci), po³o¿onej w granicach terenu o w³a�ciwej kategorii prze-

znaczenia, bêd¹cej we w³adaniu w³a�ciciela/inwestora,

8) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - to obowi¹zek sytuowa-

nia budynków przeznaczenia podstawowego na linii zabudowy,

okre�lonej rysunkiem planu lub tre�ci¹ uchwa³y;

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - to zakaz sytuowa-

nia budynków bli¿ej krawêdzi jezdni lub granicy pasa drogowe-

go, ni¿ pozwala na to ustalona rysunkiem planu lub tre�ci¹

uchwa³y nieprzekraczalna linia zabudowy; nieprzekraczaln¹ li-

niê zabudowy dla pozosta³ych obiektów budowlanych nale¿y

przyj¹æ zgodnie z przepisami odrêbnymi,

10) us³ugach bytowych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi

fryzjerskie, krawieckie, szewskie, naprawy sprzêtu AGD i RTV,

fotograficzne, pralnicze, kosmetyczne, renowacji odzie¿y, zegar-

mistrzowskie, optyczne, elektrotechniczne, odnawiania miesz-

kañ i inne np. administracji, zarz¹dzania i finansowe itp., nie

powoduj¹ce uci¹¿liwo�ci dla s¹siedniej zabudowy chronionej

poprzez emisjê ha³asu, zanieczyszczenie powietrza, czy te¿  od-

dzia³ywanie zapachowe, a tak¿e nie powoduj¹ce uci¹¿liwo�ci

wynikaj¹cych z ruchu samochodów  w porze nocnej (22oo-6oo),

11) us³ugach rzemie�lniczych - nale¿y przez to rozumieæ

rzemios³o produkcyjne takie jak us³ugi stolarskie, �lusarskie,

kamieniarskie, piekarskie, cukiernicze, warsztaty naprawcze

samochodów osobowych  oraz  inne, nie stanowi¹ce  uci¹¿li-

wo�ci dla �rodowiska i s¹siednich terenów o funkcjach chro-

nionych,

12) dachu  symetrycznym - nale¿y przez to rozumieæ dach

o jednakowych k¹tach nachylenia g³ównych po³aci dachowych,

zbiegaj¹cych siê w jednej kalenicy, z wy³¹czeniem kszta³tu lu-

karn i innych form do�wietlenia poddasza u¿ytkowego,

13) drugiej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sytu-

owanie drugiego budynku mieszkalnego na istniej¹cej dzia³ce/

nieruchomo�ci lub te¿ sytuowanie budynku mieszkalnego na

wydzielonej z dzia³ki/nieruchomo�ci dzia³ce, nie przylegaj¹cej

bezpo�rednio jednym bokiem do drogi/ulicy  publicznej (tj. na

dzia³ce wymagaj¹cej wydzielenia w³asnej drogi dojazdowej).

2. Je�li w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y cokol-

wiek zaleca siê, nale¿y  rozumieæ przez to brak  obowi¹zku (na-

kazu) wykonania zalecanej czynno�ci przez inwestora.

Rozdzia³ II
Przeznaczenie terenów, warunki ich zabudowy i zago-

spodarowania, warunki ochrony �rodowiska i obs³ugi komu-
ikacyjnej

§ 7.1. MN -  teren  zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, z przeznaczeniem podstawowym pod jednorodzinne

domy mieszkalne oraz zabudowê wielorodzinn¹, max. do 6

mieszkañ  w budynku.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) budynki gospodarcze i gara¿owe,

2) us³ugi handlu detalicznego, gastronomii, us³ugi byto-

we i us³ugi rzemie�lnicze,

3) obiekty administracyjno-socjalne,

4) zieleñ izolacyjna, ogrody przydomowe i zieleñ ozdobna

z ma³¹ architektur¹,

5) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej,

6) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej.

3. Dla  terenu MN ustala  siê:
1) dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczalne

zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, w tym szcze-

gólnie w zakresie warunków technicznych sytuowania budyn-

ków i ochrony p-po¿., przy uwzglêdnieniu charakteru i potrzeb

inwestycji oraz interesów posesji s¹siednich w zakresie o�wie-

tlenia, sp³ywu wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿y-

nieryjno-technicznej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu,

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) intensywno�æ zainwestowania - max. 80% powierzchni dzia³ki,

b) intensywno�æ zabudowy - max.  60 % powierzchni dzia³ki,

c) budynki przeznaczenia podstawowego - obowi¹zuj¹ca

linia zabudowy wyznaczona elewacj¹ frontow¹ budynków s¹-

siednich lub zgodnie z rysunkiem planu; nieprzekraczalna wy-

soko�æ max. 3 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe pod-

dasze), lecz nie wiêcej ni¿ 6,5 m od poziomu terenu do górnej

krawêdzi �ciany zewnêtrznej (gzymsu, attyki) oraz 12 m do naj-

wy¿ej po³o¿onej krawêdzi dachu (kalenicy); dach symetryczny -

spadzisty o k¹tach nachylenia 25-45o,  sytuowany kalenic¹ rów-

nolegle do ulicy (z wy³¹czeniem budynków wy¿szych i sytuowa-

nych inaczej, dla których dopuszcza siê zachowanie dotychcza-

sowej wysoko�ci i sposobu sytuowania dachu, z mo¿liwo�ci¹

nadbudowy o dach wysoki oraz jego adaptacji na cele u¿ytko-

we); dopuszcza siê lokalizacjê us³ug handlu detalicznego, ga-

stronomii i us³ug bytowych w parterze budynku,

d) budynki przeznaczenia dopuszczalnego - wolno stoj¹-

ce lub dobudowane, dostosowane do architektury budynku

mieszkalnego; nieprzekraczalna linia zabudowy od krawêdzi

jezdni zgodnie z przepisami odrêbnymi; nieprzekraczalna  wy-

soko�æ, max. 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe pod-

dasze),  lecz nie wiêcej ni¿ 4 m od poziomu terenu do górnej

krawêdzi �ciany zewnêtrznej (gzymsu, attyki) oraz 8 m do najwy-

¿ej po³o¿onej krawêdzi dachu (kalenicy), z wy³¹czeniem budyn-

ków wy¿szych, dla których dopuszcza siê zachowanie dotych-

czasowej wysoko�ci z mo¿liwo�ci¹ nadbudowy o dach wysoki,

e)dopuszcza siê lokalizacjê budynków w odleg³o�ci

1,5 - 3 m oraz w granicy dzia³ki,

f) teren po³o¿ony pomiêdzy lini¹ zabudowy, a granic¹ pasa

drogowego ulicy KUz oraz w przypadkach wskazanych rysun-

kiem planu, przeznaczyæ pod zieleñ izolacyjn¹ - wysok¹,

g) zakaz  lokalizacji budynku mieszkalnego w drugiej linii

zabudowy (zgodnie z § 6 pkt 13) oraz przedsiêwziêæ mog¹cych

znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko;

3) warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:

a) istniej¹ce dzia³alno�ci gospodarcze, co do których ist-

niej¹ okoliczno�ci (przes³anki) i¿ mog¹ one negatywnie oddzia-

³ywaæ na �rodowisko zamieszkania, wymagaj¹ sporz¹dzenia

przegl¹du ekologicznego w trybie obowi¹zuj¹cych przepisów

odrêbnych - wnioski i uwagi z niego wynikaj¹ce nale¿y uwzglêd-

niæ w decyzjach administracyjnych,

b) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - jak dla tere-

nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rze-

mie�lniczymi, zgodnie z przepisami odrêbnymi;
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4) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu:

a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów wykazu-

j¹cych cechy zabytkowe, wskazanych do ujêcia w gminnej ewi-

dencji dóbr kultury, oraz obowi¹zek uzyskania opinii w³a�ciwe-

go wojewódzkiego konserwatora zabytków do wszelkich prac

budowlanych, remontowych i konserwatorskich oraz projektu

budowlanego dla:

- budynek mieszkalny - le�niczówka (konstr. drew. pocz.

XXw.) ul. Opolska,

b) w s¹siedztwie istniej¹cego stanowiska archeologicz-

nego wszelkie prace ziemne prowadziæ pod nadzorem arche-

ologicznym, na podstawie zezwolenia w³a�ciwego wojewódz-

kiego konserwatora zabytków; osoby i jednostki prowadz¹ce i

nadzoruj¹ce prace archeologiczne musz¹ spe³niaæ wymogi okre-

�lone przepisami odrêbnymi, w zakresie kwalifikacji osób

uprawnionych do wykonywania tych prac w obiekcie i otoczeniu

zabytku;

5) standardy obs³ugi komunikacyjnej:

a) wjazd na teren dzia³ki o przeznaczeniu podstawowym z

ulic KUz, KUl i KUd; w granicach dzia³ki zapewniæ min. 1 miej-

sce postojowe dla samochodów osobowych na ka¿de miesz-

kanie,

b) wjazd na teren dzia³ki z przeznaczeniem dopuszczal-

nym za zgod¹ i na warunkach w³a�ciwego zarz¹dcy drogi; w

granicach dzia³ki lub w granicach dzia³ki i pasa drogowego za-

pewniæ min. 3 miejsca postojowe na ka¿de 100 m2 powierzchni

u¿ytkowej us³ug.

§ 8.1. MJ - teren projektowanej zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, z przeznaczeniem podstawowym pod  jed-

norodzinne domy mieszkalne.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) budynki gospodarcze i gara¿owe,

2) zieleñ izolacyjna, ogrody przydomowe i zieleñ ozdobna

z ma³¹ architektur¹,

3) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej,

4) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej.

3. Dla terenu MJ ustala siê:
1) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) intensywno�æ zainwestowania  - max. 40% powierzch-

ni dzia³ki,

b) intensywno�æ zabudowy - max. 20% powierzchni dzia³ki,

c) budynki przeznaczenia podstawowego - obowi¹zuj¹ca

linia zabudowy zgodna z rysunkiem planu; nieprzekraczalna

wysoko�æ 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe podda-

sze), lecz nie wiêcej ni¿ 4m od poziomu terenu do górnej krawê-

dzi �ciany zewnêtrznej (gzymsu, attyki) i 11m do najwy¿ej po³o-

¿onej krawêdzi dachu (kalenicy); dach spadzisty-symetryczny o

k¹tach nachylenia  30-45o i kalenicy sytuowanej zgodnie z ry-

sunkiem planu; zakaz lokalizacji wolnostoj¹cych budynków

mieszkalnych w granicy dzia³ki oraz drugiej linii zabudowy (zgod-

nie z § 6 pkt 13),

d) budynki przeznaczenia dopuszczalnego - nieprzekra-

czalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; nieprzekra-

czalna wysoko�æ 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe

poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 3,5 m od poziomu terenu do gór-

nej krawêdzi �ciany zewnêtrznej (gzymsu, attyki) oraz 8 m do

najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi dachu (kalenicy); kszta³tem dachu

nawi¹zaæ do budynku mieszkalnego; dopuszcza siê sytuowa-

nie budynków w odleg³o�ci 1,5-3 m oraz w granicy dzia³ki,

e) teren po³o¿ony pomiêdzy nieprzekraczaln¹ lini¹ zabu-

dowy, a granic¹ pasa drogowego ulicy KUz,  przeznaczyæ pod

zieleñ  izolacyjn¹ - wysok¹;

2) warunki ochrony  i kszta³towania �rodowiska:

a) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - jak dla tere-

nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z prze-

pisami odrêbnymi;

3) standardy obs³ugi komunikacyjnej:

a) wjazd na teren dzia³ki z ulicy KUz na warunkach zarz¹d-

cy, docelowo wjazd z drogi KUl,

b) w granicach dzia³ki zapewniæ min. 2 miejsca postojo-

we dla samochodów osobowych, wliczaj¹c gara¿.

§ 9.1. MM - teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej, z
przeznaczeniem podstawowym pod zabudowê mieszkaniow¹

wielorodzinn¹ i jednorodzinn¹.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) budynki gospodarcze i gara¿owe,

2) ogrody przydomowe i  dzia³kowe,

3) zieleñ izolacyjna i  ozdobna z ma³¹ architektur¹,

4) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej,

5) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej.

3. Dla terenu MM ustala siê:
1) dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczalne

zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, w tym szcze-

gólnie w zakresie warunków technicznych sytuowania budyn-

ków i ochrony p-po¿., przy uwzglêdnieniu charakteru i potrzeb

inwestycji oraz interesów posesji s¹siednich w zakresie o�wie-

tlenia, sp³ywu wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿y-

nieryjno-technicznej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu;

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) intensywno�æ zainwestowania -  max. 80% powierzch-

ni dzia³ki,

b) intensywno�æ zabudowy - istniej¹ca + (-)5% powierzchni

dzia³ki,

c) budynki przeznaczenia podstawowego - obowi¹zuj¹ca

linia zabudowy - historyczna, okre�lona elewacj¹ frontow¹ bu-

dynków istniej¹cych; obowi¹zuj¹ca wysoko�æ 3 kondygnacje

nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze) i istniej¹ca wysoko�æ

od poziomu terenu do górnej krawêdzi �ciany zewnêtrznej (gzym-

su, attyki) i kalenicy dachu; zachowaæ kszta³t, k¹ty nachylenia i

rodzaj pokrycia dachu; dopuszcza siê adaptacjê poddasza na

cele mieszkalne; do�wietlenie poddasza u¿ytkowego  lukarna-

mi lub oknami po³aciowymi sytuowanymi w osiach istniej¹cych

okien,

d) budynki przeznaczenia dopuszczalnego - wy³¹cznie jako

dobudowane do budynku przeznaczenia podstawowego: nie-

przekraczalna linia zabudowy okre�lona jego elewacj¹ ogro-

dow¹; nieprzekraczalna wysoko�æ 2 kondygnacje nadziemne

(w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ istniej¹ca wyso-

ko�æ od poziomu terenu do górnej krawêdzi �ciany zewnêtrznej

(gzymsu, attyki); zachowaæ historyczny kszta³t i rodzaj pokrycia

dachu; nakaz likwidacji substandardowej zabudowy  gara¿owej

(tymczasowych gara¿y blaszanych),

e) dopuszcza siê sytuowanie budynków w granicy dzia³ki;

3) warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:

a) w trakcie prac remontowo-budowalnych stosowaæ roz-

wi¹zania techniczne zabezpieczaj¹ce budynki o funkcjach chro-

nionych przed oddzia³ywaniem ha³asu komunikacyjnego i wi-

bracjami, w tym szczególnie stosowaæ  konstrukcje  odporne na

drgania i wibracje, od strony terenu KK lokalizowaæ pomiesz-

czenia nie zwi¹zane ze sta³ym przebywaniem  ludzi (wêz³y sani-

tarne, garderoby, ci¹gi komunikacyjne itp.) oraz stosowaæ sto-

larkê okienn¹ i drzwiow¹ t³umi¹c¹ ha³as,

b) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - jak dla tere-

nów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania

zbiorowego, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

4) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu:

a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów wykazu-

j¹cych cechy zabytkowe, wskazanych do ujêcia w gminnej ewi-

dencji dóbr kultury oraz  obowi¹zek  uzyskania opinii w³a�ciwe-

go wojewódzkiego konserwatora zabytków do wszelkich prac

budowlanych, remontowych i konserwatorskich oraz  projektu

budowlanego dla:
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- budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Arki Bo¿ka

nr 21-27, 11-19 i 3-9,

- budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Piastowska

nr 28, 29, 30,33 i 34,

- budynki mieszkalne jednorodzinne w uk³adzie szerego-

wym ul. Dworcowa nr 13-27, 29-43, 45-51 i  53-55,

- towarzysz¹ce budynki gospodarcze i gara¿owe,

b) przebudowa, modernizacja i remont budynków prze-

znaczenia podstawowego i dopuszczalnego wymaga zachowa-

nia ukszta³towania bry³y budynków, kszta³tu i pokrycia dachu,

lukarn do�wietlaj¹cych poddasze, zewnêtrznego wystroju architekto-

nicznego, podzia³ów elewacji oraz kszta³tu otworów okiennych;

5) standardy obs³ugi komunikacyjnej:

a) wjazd na teren -  z ulicy KUz, KUl lub KUd,

b) zapewniæ miejsca postojowe w ilo�ci - min. 1 m.p. na

3 mieszkania w zabudowie wielorodzinnej, wliczaj¹c gara¿e.

§ 10.1. MW - teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowê miesz-

kaniow¹ wielorodzinn¹ z towarzysz¹c¹ zabudow¹ gospodarczo-

gara¿ow¹.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) us³ugi handlu, gastronomii, us³ugi bytowe i admini-

stracji oraz sk³ady i magazyny, z wy³¹czeniem stanowi¹cych za-

gro¿enie dla ruchu kolejowego (materia³ów ³atwopalnych, wy-

buchowych, ¿r¹cych i pyl¹cych),

2) ogrody przydomowe i  dzia³kowe oraz zieleñ izolacyjna i

ozdobna z ma³¹ architektur¹,

3) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej,

4) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej.

3. Dla terenu MW ustala siê:
1) dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczalne

zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, w tym szcze-

gólnie w zakresie warunków technicznych sytuowania budyn-

ków i ochrony p-po¿., przy uwzglêdnieniu charakteru i potrzeb

inwestycji oraz interesów posesji s¹siednich w zakresie o�wie-

tlenia, sp³ywu wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿y-

nieryjno-technicznej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu;

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) intensywno�æ zainwestowania - max. 80% powierzchni

terenu/dzia³ki,

b) intensywno�æ zabudowy - istniej¹ca +(-) 10% powierzch-

ni terenu/dzia³ki,

c) budynki przeznaczenia podstawowego - nieprzekraczal-

na linia zabudowy istniej¹ca, okre�lona elewacj¹ frontow¹ bu-

dynku przyulicznego lub zgodnie z przepisami odrêbnymi; nie-

przekraczalna wysoko�æ - istniej¹ca tj. 3-4 kondygnacje nad-

ziemne i istniej¹ca wysoko�æ od poziomu terenu do górnej kra-

wêdzi �ciany zewnêtrznej (gzymsu, attyki); zachowaæ kszta³t i

k¹ty nachylenia dachu; dopuszcza siê adaptacjê poddasza na

cele mieszkalne tylko w przypadku powiêkszenia powierzchni

istniej¹cych mieszkañ; zakaz adaptacji poddasza na  nowe lo-

kale mieszkalne,

d) budynki przeznaczenia dopuszczalnego - nieprzekra-

czalna linia zabudowy okre�lona przepisami odrêbnymi; nie-

przekraczalna wysoko�æ max. 3 kondygnacje nadziemne (w tym,

u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ istniej¹ca wysoko�æ od

poziomu terenu do górnej krawêdzi �ciany zewnêtrznej (gzym-

su, attyki); dach spadzisty o k¹tach nachylenia 20-45o; lokaliza-

cja nowych budynków przeznaczenia dopuszczalnego wymaga

zachowania odleg³o�ci od granicy terenu tras komunikacji kole-

jowej (KK) i skrajnego toru linii, okre�lonej przepisami odrêbny-

mi (tj. min. 10 m od obszaru kolejowego oraz 20 m od skrajnego toru),

e) zaleca siê adaptacjê parterów budynków przyulicznych

na funkcje us³ugowe przeznaczenia dopuszczalnego,

f) wykonaæ pas zieleni izolacyjnej - wysokiej o szeroko�ci

min. 5 m  wzd³u¿ terenu KK, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

g) zakaz lokalizacji nowych budynków przeznaczenia pod-

stawowego;

3) warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:

a) w trakcie prac remontowo-budowlanych stosowaæ roz-

wi¹zania techniczne zabezpieczaj¹ce budynki o funkcjach chro-

nionych przed oddzia³ywaniem ha³asu komunikacyjnego i wi-

bracjami, w tym szczególnie stosowaæ  konstrukcje  odporne na

drgania i wibracje, od strony terenu KK lokalizowaæ pomiesz-

czenia nie zwi¹zane ze sta³ym przebywaniem  ludzi (wêz³y sani-

tarne, garderoby, ci¹gi komunikacyjne itp.) oraz stosowaæ sto-

larkê okienn¹ i drzwiow¹ t³umi¹c¹ ha³as,

b) zaleca siê likwidacjê budynków przeznaczenia podsta-

wowego i dopuszczalnego, zlokalizowanych  w odleg³o�ci mniej-

szej ni¿ 10 m od terenu tras komunikacji kolejowej KK oraz

mniej ni¿ 20 m do skrajnego toru,

c) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - jak dla tere-

nów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania

zbiorowego, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

4) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu:

a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów wykazu-

j¹cych cechy zabytkowe, wskazanych do ujêcia w gminnej ewi-

dencji dóbr kultury, oraz  obowi¹zek  uzyskania opinii w³a�ciwe-

go wojewódzkiego konserwatora zabytków do wszelkich prac

budowlanych, remontowych i konserwatorskich oraz  projektu

budowlanego dla:

- budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Dworcowa 7-9 i 11,

b) przebudowa, modernizacja i remont budynków  robot-

niczego osiedla kolejarzy wymaga zachowania ukszta³towania

bry³y budynków, kszta³tu dachu, podzia³ów elewacji oraz kszta³tu

i podzia³ów otworów okiennych i drzwiowych,

c) zaleca siê w trakcie prac zwi¹zanych z ocieplaniem bu-

dynków przeznaczenia podstawowego zachowaæ, w miarê mo¿-

liwo�ci,  zewnêtrzny wystrój architektoniczny;

5) standardy obs³ugi komunikacyjnej:

a) wjazd na teren -  z  drogi publicznej KUl lub z wydzielo-

nych dróg wewnêtrznych,

b) zapewniæ miejsca postojowe w ilo�ci min. 1 m.p./ 3 miesz-

kania, wliczaj¹c gara¿e.

§ 11.1. MU - teren zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej,
z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowê mieszkaniow¹

jedno- i wielorodzinn¹ z towarzysz¹cymi us³ugami  handlu deta-

licznego, kultury, gastronomii, informacji i ³¹czno�ci, obs³ugi fi-

nansowej i ubezpieczeniowej, administracji i us³ug bytowych.

2.  Przeznaczenie dopuszczalne:
1) istniej¹ce us³ugi handlu hurtowego,

2) budynki gospodarcze i gara¿owe, w tym szczególnie

zespó³ gara¿y dla terenu MM,

3) ogrody przydomowe, zieleñ izolacyjna i  ozdobna z ma³¹

architektur¹,

4) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej,

5) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej.

3. Dla terenu MU ustala siê:
1) dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu, dopuszczal-

ne zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, w tym

szczególnie w zakresie warunków technicznych sytuowania bu-

dynków i ochrony p-po¿  oraz wymaganych odleg³o�ci od obsza-

ru kolejowego (KK) i skrajnego toru linii kolejowej, a tak¿e pod

warunkiem uwzglêdnienia charakteru i potrzeb inwestycji oraz

interesów posesji s¹siednich w zakresie o�wietlenia, sp³ywu

wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿ynieryjno-technicz-

nej oraz ustaleñ niniejszego paragrafu;
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2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) intensywno�æ zainwestowania - max. 55% powierzchni dzia³ki,

b) intensywno�æ zabudowy - istniej¹ca  lub max. 35% po-

wierzchni dzia³ki,

c) budynki przeznaczenia podstawowego - obowi¹zuj¹ca

linia zabudowy - historyczna, okre�lona elewacj¹ frontow¹ bu-

dynków istniej¹cych; nieprzekraczalna wysoko�æ max. 3 kondy-

gnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze) oraz istniej¹ca

wysoko�æ od poziomu terenu do górnej krawêdzi �ciany ze-

wnêtrznej (gzymsu, attyki)  i kalenicy dachu; zachowaæ kszta³t i

k¹ty nachylenia dachu; dopuszcza siê adaptacjê poddasza na

cele mieszkalne; do�wietlenie poddasza u¿ytkowego lukarnami

lub oknami po³aciowymi sytuowanymi w osiach istniej¹cych okien,

d) budynki przeznaczenia dopuszczalnego - sytuowaæ na

zapleczu budynków przyulicznych; nieprzekraczalna wysoko�æ

max. 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze),

lecz nie wiêcej ni¿ 4m od poziomu terenu do górnej krawêdzi

�ciany zewnêtrznej (gzymsu, attyki) oraz 8 m do najwy¿ej po³o¿o-

nej krawêdzi dachu (kalenicy); kszta³t dachu i k¹ty nachylenia

dostosowaæ do budynku przeznaczenia podstawowego; lokali-

zacja nowych budynków przeznaczenia dopuszczalnego wyma-

ga zachowania odleg³o�ci od granicy terenu tras komunikacji

kolejowej (KK) i skrajnego toru linii, okre�lonej przepisami od-

rêbnymi (tj. min. 10 m od obszaru kolejowego oraz 20 m od

skrajnego toru),

e) wykonaæ pas zieleni izolacyjnej - wysokiej o szeroko�ci

min. 5 m  wzd³u¿ terenu KK, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

f) dopuszcza siê sytuowanie budynków w odleg³o�ci

1,5-3m oraz  granicy dzia³ki;

3) warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:

a) w trakcie prac remontowo-budowlanych stosowaæ roz-

wi¹zania techniczne zabezpieczaj¹ce budynki o funkcjach chro-

nionych przed oddzia³ywaniem ha³asu komunikacyjnego i wi-

bracjami, w tym szczególnie stosowaæ  konstrukcje  odporne na

drgania i wibracje, od strony terenu KK lokalizowaæ pomiesz-

czenia nie zwi¹zane ze sta³ym przebywaniem  ludzi (wêz³y sani-

tarne, garderoby, ci¹gi komunikacyjne itp.) oraz stosowaæ sto-

larkê okienn¹ i drzwiow¹ t³umi¹c¹ ha³as,

b) dopuszcza siê tylko ciêcia pielêgnacyjne drzew objê-

tych ochron¹, wskazanych na rysunku planu,

c) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - jak dla tere-

nów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania

zbiorowego, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

4) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu:

a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów wykazu-

j¹cych cechy zabytkowe, wskazanych do ujêcia w gminnej ewi-

dencji zabytków dóbr kultury, oraz obowi¹zek uzyskania opinii

w³a�ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków do wszel-

kich prac budowlanych, remontowych i konserwatorskich oraz

projektu budowlanego  dla:

- budynek mieszkalno-us³ugowy ul. Piastowska dz. nr  173

i 174 ,

b) przebudowa, modernizacja i remont budynków prze-

znaczenia podstawowego wymaga zachowania ukszta³towania

bry³y budynków, kszta³tu i pokrycia dachu, lukarn do�wietlaj¹-

cych poddasze, zewnêtrznego wystroju architektonicznego, po-

dzia³ów elewacji oraz kszta³tu otworów okiennych,

5) standardy obs³ugi komunikacyjnej:

a) wjazd na teren -  z ulicy KUz i KUd,

b) zaleca siê w granicach terenu lub w granicach terenu i

pasa drogowego drogi KUd zapewniæ miejsca postojowe w ilo-

�ci - min. 1 m.p./ 3 mieszkania w zabudowie wielorodzinnej,

wliczaj¹c w to gara¿e, oraz min. 3 m.p. na ka¿de 100m2 po-

wierzchni us³ug.

§ 12.1. UPo -  teren us³ug publicznych o�wiaty, z prze-

znaczeniem podstawowym pod szko³y, obiekty i terenowe urz¹-

dzenia sportu i rekreacji z zieleni¹ towarzysz¹c¹.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) us³ugi o charakterze publicznym, w tym  kultury i admini-

stracji,

2) pojedyncze mieszkania s³u¿bowe,

3) zabudowa gospodarcza i gara¿owa,

4) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej,

5) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej,

6) podziemne obiekty obrony cywilnej w budynku i na terenie.

3. Dla terenu  UPo ustala siê:
1) dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczalne

zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, w tym szcze-

gólnie w zakresie warunków technicznych sytuowania budyn-

ków i ochrony p-po¿., przy uwzglêdnieniu charakteru i potrzeb

inwestycji oraz interesów posesji s¹siednich w zakresie o�wie-

tlenia, sp³ywu wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿y-

nieryjno-technicznej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu;

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) intensywno�æ zainwestowania - max. 90% powierzch-

ni terenu,

b) intensywno�æ zabudowy -  max. 40 % powierzchni terenu,

c) budynki i obiekty budowlane przeznaczenia podstawo-

wego - nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z przepisami

odrêbnymi; nieprzekraczalna wysoko�æ 3 kondygnacje nadziem-

ne (w tym u¿ytkowe poddasze) lecz nie wiêcej ni¿ istniej¹ca wy-

soko�æ od poziomu terenu do górnej krawêdzi �ciany zewnêtrz-

nej (gzymsu, attyki) i kalenicy dachu; zachowaæ kszta³t i k¹ty na-

chylenia  dachu; dopuszcza siê adaptacjê poddasza na cele

u¿ytkowe; do�wietlenie poddasza u¿ytkowego lukarnami lub

oknami po³aciowymi sytuowanymi w osiach istniej¹cych okien,

d) budynki przeznaczenia dopuszczalnego - nieprzekra-

czalna linia zabudowy  8 m od granicy pasa drogowego, nieprze-

kraczalna wysoko�æ max. 1 kondygnacja nadziemna, lecz nie

wiêcej ni¿ 4 m od poziomu terenu do górnej krawêdzi �ciany

zewnêtrznej (gzymsu, attyki); kszta³t i k¹ty nachylenia dachu zale-

ca siê dostosowaæ do budynku szkolnego,

e) pomieszczenia i obiekty s³u¿¹ce obronie cywilnej, nale-

¿y zachowaæ i utrzymaæ w nale¿ytym stanie - wszelkie zmiany

winny byæ uzgodnione z w³a�ciwymi organami obrony cywilnej;

3) warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:

a) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - jak dla tere-

nów zabudowy zwi¹zanej ze sta³ym lub wielogodzinnym poby-

tem dzieci i m³odzie¿y, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

4) standardy obs³ugi komunikacyjnej:

a) wjazd na teren z ulicy KUl i KUd,

b) w granicach terenu zapewniæ  lokalizacjê min. 5 miejsc

postojowych dla samochodów osobowych.

§ 13.1. UPs - teren us³ug  publicznych sportu i rekreacji,
z przeznaczeniem podstawowym  pod obiekty i terenowe urz¹-

dzenia sportu i rekreacji z zieleni¹ urz¹dzon¹.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) obiekty socjalno-sanitarne,

2) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej,

3) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej.

3. Dla terenu UPs ustala siê:
1) zakaz dokonywania wtórnych podzia³ów terenu;

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) intensywno�æ zainwestowania - max. 80% powierzchni

terenu,

b) intensywno�æ zabudowy -  max. 20% powierzchni terenu,

c) obiekty przeznaczenia podstawowego i dopuszczalne-

go - nieprzekraczalna linia zabudowy od ulicy KUl oraz granicy

lasu, zgodnie z przepisami odrêbnymi; nieprzekraczalna wyso-

ko�æ, max. 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe podda-

sze), lecz nie wiêcej ni¿ 4 m od poziomu terenu do górnej krawê-

dzi �ciany zewnêtrznej (gzymsu, attyki) dachu oraz 8 m do najwy-

¿ej po³o¿onej krawêdzi dachu (kalenicy); dach symetryczny- spa-

dzisty  o k¹tach nachylenia 30-45o,
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d) zapewniæ wysokiej jako�ci rozwi¹zania architektonicz-

ne obiektów kubaturowych i plenerowych;

3) warunki ochrony  i kszta³towania �rodowiska:

a) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - jak dla tere-

nów wypoczynkowo-rekreacyjnych poza miastem, zgodnie z prze-

pisami odrêbnymi;

4) standardy obs³ugi komunikacyjnej:

a) wjazd na teren z ulicy KUl,

b) w granicach dzia³ki, lub w granicach pasa drogowego

drogi KUd, zapewniæ w³a�ciw¹ ilo�æ miejsc postojowych dla

samochodów osobowych, jednak nie mniej ni¿ 10 m.p..

§ 14.1. UCs - teren  komercyjnych us³ug sportu i rekre-
acji z przeznaczeniem podstawowym pod obiekty sportów kwa-

lifikowanych i rekreacyjnych (krêgielnia, korty tenisowe, si³ow-

nie itp.).

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
a) terenowe urz¹dzenia sportowo-rekreacyjne,

b) towarzysz¹ce us³ugi rekreacji  oraz gastronomii i han-

dlu detalicznego,

c) pojedyncze mieszkania s³u¿bowe oraz zabudowa miesz-

kalna jednorodzinna,

d) budynki gospodarcze i gara¿owe,

e) ogrody przydomowe, zieleñ  izolacyjna i ozdobna z ma³¹

architektur¹,

f) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej,

g) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej.

3. Dla terenu UCs ustala siê:
1) dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu, dopuszczal-

ne zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, w tym

szczególnie w zakresie warunków technicznych sytuowania bu-

dynków i ochrony p-po¿., przy uwzglêdnieniu charakteru i po-

trzeb inwestycji oraz interesów posesji s¹siednich w zakresie

o�wietlenia, sp³ywu wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i

in¿ynieryjno-technicznej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu;

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) intensywno�æ zainwestowania - max. 70% powierzch-

ni terenu,

b) intensywno�æ zabudowy - max. 50% powierzchni terenu,

c) budynki przeznaczenia podstawowego - nieprzekraczal-

na linia zabudowy od granicy terenu tras komunikacji kolejowej

KK , zgodnie z przepisami odrêbnymi (tj. min. 10m od obszaru

kolejowego oraz  min. 20m od skrajnego toru); nieprzekraczal-

na linia zabudowy od granicy lasu - zgodnie z przepisami odrêb-

nymi; nieprzekraczalna wysoko�æ max. 2 kondygnacje nadziem-

ne (w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 11m od pozio-

mu terenu do najwy¿szego punktu dachu (kalenicy);  zapewniæ

wysokie walory architektoniczne obiektów kubaturowych i ple-

nerowych,

d) budynki przeznaczenia dopuszczalnego - nieprzekra-

czalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; nieprzekra-

czalna wysoko�æ max. 3 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytko-

we poddasze), lecz nie wiêcej ni¿  7m od poziomu terenu do

górnej krawêdzi �ciany zewnêtrznej (gzymsu, attyki) oraz 11m

do najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi dachu (kalenicy); dach spadzi-

sty o k¹tach nachylenia 30-45o; dopuszcza siê rozbudowê bu-

dynku o drugie mieszkanie lub budowê jednego jednorodzin-

nego budynku mieszkalnego w granicach terenu; stosowaæ roz-

wi¹zania techniczne zabezpieczaj¹ce budynki przed oddzia³y-

waniem ha³asu komunikacyjnego i wibracjami, w tym szczegól-

nie stosowaæ  konstrukcje  odporne na drgania i wibracje, od

strony terenu KK lokalizowaæ pomieszczenia nie zwi¹zane ze

sta³ym przebywaniem  ludzi (wêz³y sanitarne, garderoby, ci¹gi

komunikacyjne itp.) oraz stosowaæ stolarkê okienn¹ i drzwiow¹

t³umi¹c¹ ha³as,

e) towarzysz¹ce us³ugi rekreacji, gastronomii i handlu de-

talicznego oraz pojedyncze mieszkania s³u¿bowe wykonaæ jako

wbudowane w budynek przeznaczenia podstawowego;

3) warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:

a) wykonaæ pas zieleni izolacyjnej - wysokiej o szeroko�ci

min. 5m wzd³u¿ terenu KK, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

b) dopuszczalnego poziomu ha³asu na terenie -  nie nor-

muje siê,

c) dopuszczalny poziom ha³asu na wydzielonych dzia³kach

zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowanych w granicach terenu

- jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgod-

nie z przepisami  odrêbnymi;

4) standardy obs³ugi komunikacyjnej:

a) wjazd na teren z ulicy KUd; na wjazd na teren z terenu

KK uzyskaæ zgodê jego zarz¹dcy,

b) w granicach terenu zapewniæ w³a�ciw¹ ilo�æ miejsc

postojowych dla u¿ytkowników sta³ych i przebywaj¹cych okre-

sowo, jednak nie mniej ni¿ 7 m.p.

§ 15.1. UCh - teren  komercyjnych us³ug handlu z prze-

znaczeniem podstawowym pod us³ugi handlu detalicznego, ga-

stronomii i rozrywki, kultury, administracji, obs³ugi finansowej i

ubezpieczeniowej informacji i ³¹czno�ci, us³ugi bytowe i rze-

mie�lnicze.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
a) inne us³ugi o profilu zbli¿onym do przeznaczenia pod-

stawowego,

b) towarzysz¹cy jednorodzinny  budynek mieszkalny, lub

mieszkania s³u¿bowe wbudowane w budynek przeznaczenia

podstawowego,

c) budynki gospodarczo-gara¿owe,

d) zieleñ ozdobna z ma³¹ architektur¹,

e) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej,

f) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej.

3. Dla terenu UCh ustala siê:
1) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) intensywno�æ zainwestowania - max. 80% powierzchni

terenu,

b) intensywno�æ zabudowy - max. 50% powierzchni terenu,

c) budynki przeznaczenia podstawowego i budynek miesz-

kalny - obowi¹zuj¹ca linia zabudowy zgodnie z rysunkiem pla-

nu; nieprzekraczalna wysoko�æ max. 2 kondygnacje nadziemne

(w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 6 m od poziomu

terenu do górnej krawêdzi �ciany zewnêtrznej (gzymsu, attyki) i

11m do najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi dachu (kalenicy); zaleca

siê dach spadzisty - symetryczny o k¹tach nachylenia 30-45o;

zapewniæ wysokie walory architektoniczne obiektu,

d) pozosta³e budynki przeznaczenia dopuszczalnego-

sytuowaæ w drugiej linii zabudowy; nieprzekraczalna  wysoko�æ

max. 2 kondygnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze),

lecz nie wiêcej ni¿ 4 m od poziomu terenu do górnej krawêdzi

�ciany zewnêtrznej (gzymsu, attyki) oraz 8 m do najwy¿ej po³o¿o-

nej krawêdzi dachu (kalenicy),

e) zachowaæ ogóln¹ dostêpno�æ terenu przed elewacj¹

frontow¹ obiektów us³ugowych;

2) warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:

a) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - jak dla tere-

nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami rze-

mie�lniczymi, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

3) standardy obs³ugi komunikacyjnej:

a) wjazd na teren z ulicy KUz na warunkach okre�lonych

przez zarz¹dcê,

b) w granicach terenu zapewniæ w³a�ciw¹ ilo�æ miejsc

postojowych dla samochodów osobowych u¿ytkowników sta-

³ych i przebywaj¹cych okresowo, jednak nie mniej ni¿  3 m.p. na

ka¿de 100 m2powierzchni us³ug.

§ 16.1. UCc - teren  koncentracji us³ug komercyjnych, z

przeznaczeniem podstawowym pod obiekty  administracyjno-

socjalne, wystawienniczo-sprzeda¿owe, ochrony ludzi i mienia,
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us³ugi handlu hurtowego i detalicznego, ³¹czno�ci, administra-

cji, parki przedsiêbiorczo�ci, gie³dy, targi i targowiska, sk³ady i

magazyny oraz us³ugi rzemie�lnicze, w tym szczególnie s³u¿¹ce

obs³udze s¹siednich terenów przemys³owych  PP.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) rzemios³o us³ugowe,

2) pojedyncze mieszkania s³u¿bowe w budynkach admi-

nistracyjno-socjalnych,

3) istniej¹cy budynek mieszkalny wielorodzinny,

4) zieleñ izolacyjna i  ozdobna z ma³¹ architektur¹,

5) obiekty obrony cywilnej w obiektach i na terenie,

6) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej,

7) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej,

8) parkingi dla samochodów ciê¿arowych.

3. Dla terenu UCc ustala siê:
1) dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu, dopuszczal-

ne zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, w tym

szczególnie w zakresie warunków technicznych sytuowania bu-

dynków i ochrony p-po¿., przy uwzglêdnieniu charakteru i po-

trzeb inwestycji oraz interesów posesji s¹siednich w zakresie

o�wietlenia, sp³ywu wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i

in¿ynieryjno-technicznej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu;

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) intensywno�æ zainwestowania - max. 85 % powierzch-

ni dzia³ki,

b) intensywno�æ zabudowy - nie ustala siê,

c) budynki przeznaczenia podstawowego i dopuszczalne-

go - nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem pla-

nu; nieprzekraczalna wysoko�æ max. 3 kondygnacje nadziemne

(w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 11m do najwy¿ej

po³o¿onej krawêdzi dachu (kalenicy); zalecany dach  symetrycz-

ny - spadzisty o k¹tach nachylenia 35-45o (z wy³¹czeniem istnie-

j¹cego budynku mieszkalnego, dla którego ustala siê zachowa-

nie dotychczasowej wysoko�ci i sposobu sytuowania dachu, z

mo¿liwo�ci¹ adaptacji poddasza na cele u¿ytkowe),

d) zakaz lokalizacji budynków w granicy dzia³ki, z wy³¹cze-

niem istniej¹cych,

e) zaleca siê adaptacjê wielorodzinnego budynku miesz-

kalnego na funkcje przeznaczenia podstawowego, w tym szcze-

gólnie administracyjno-socjaln¹; dopuszcza siê jego adaptacjê

z zakazem zwiêkszania liczby lokali mieszkalnych; w trakcie prac

remontowo-budowalnych stosowaæ rozwi¹zania techniczne za-

bezpieczaj¹ce budynek przed oddzia³ywaniem ha³asu,

f) obiekty i pomieszczenia s³u¿¹ce obronie cywilnej, nale-

¿y zachowaæ i utrzymaæ w nale¿ytym stanie - wszelkie zmiany

winny byæ uzgodnione z w³a�ciwymi organami obrony cywilnej;

3) warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:

a) zakaz lokalizacji obiektów i wydzielonych funkcji, w tym

s³u¿¹cych obs³udze s¹siedniego terenu przemys³owego PP,

zaliczanych do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ

na �rodowisko,

b) uci¹¿liwo�æ prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie emisji ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza at-

mosferycznego, substancji zapachowych, niejonizuj¹cego pro-

mieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia  grun-

tu i wód nie mo¿e powodowaæ przekroczenia na obowi¹zuj¹-

cych standardów �rodowiskowych,

c) w rozwi¹zaniach technicznych zapewniæ ochronê zaso-

bów wodnych g³ównego zbiornika wód podziemnych GZWP 333

(Opole-Zawadzkie) i GZWP 335 (Krapkowice - Strzelce Op.),

d) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê,

e) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie wydzielonej

dzia³ki zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usytuowanej

w granicach terenu  - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej

wielorodzinnej  i zamieszkania zbiorowego, zgodnie z przepisa-

mi odrêbnymi;

4) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu:

a) ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów wykazu-

j¹cych cechy zabytkowe, wskazanych do ujêcia w gminnej ewi-

dencji zabytków, oraz obowi¹zek uzyskania opinii w³a�ciwego

wojewódzkiego konserwatora zabytków do wszelkich prac bu-

dowlanych, remontowych i konserwatorskich oraz projektu

budowlanego dla:

- budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Opolska 31;

5) standardy obs³ugi komunikacyjnej:

a) wjazd na teren z ulicy KUz za zgod¹ i na warunkach

okre�lonych przez zarz¹dcê; zaleca siê ograniczenie liczby wjaz-

dów na teren z ulicy KUz;  zapewniæ dostêpno�æ komunikacyjn¹

terenu z wewnêtrznej  ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku

planu symbolem KUw,

b) w granicach terenu/dzia³ki zapewniæ w³a�ciw¹ liczbê

miejsc postojowych dla u¿ytkowników sta³ych i przebywaj¹cych

okresowo.

§ 17.1. UCk - teren obs³ugi komunikacji i ruchu tury-
stycznego, z przeznaczeniem podstawowym pod urz¹dzenia i

obiekty us³ug technicznych motoryzacji i stacje paliw.

2.  Przeznaczenie dopuszczalne:
1) myjnie samochodowe,

2) towarzysz¹ce  us³ugi handlu i gastronomii,

3) obiekty gospodarcze i gara¿owe,

4) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej,

5) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej.

3.  Dla terenu UCk, ustala siê:
1) dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu, dopuszczal-

ne zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, w tym

szczególnie w zakresie warunków technicznych sytuowania bu-

dynków i ochrony p-po¿., przy uwzglêdnieniu charakteru i po-

trzeb inwestycji oraz interesów posesji s¹siednich w zakresie

o�wietlenia, sp³ywu wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i

in¿ynieryjno-technicznej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu;

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) intensywno�æ zainwestowania - 90% powierzchni dzia³ki,

b) intensywno�æ zabudowy - max. 50 % powierzchni dzia³ki,

c) budynki przeznaczenia podstawowego i dopuszczalne-

go - nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem pla-

nu; nieprzekraczalna wysoko�æ max. 2 kondygnacje nadziemne

(w tym u¿ytkowe poddasze), lecz nie wiêcej ni¿ 7m od poziomu

terenu do okapu dachu oraz 11m do najwy¿ej po³o¿onej krawê-

dzi dachu (kalenicy),

d) urz¹dzenia i instalacje stacji paliw sytuowaæ zgodnie z

obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi i Polsk¹ Norm¹, a tak¿e

zachowaæ wymagane przepisami odrêbnymi odleg³o�ci dla

obiektów, urz¹dzeñ i instalacji od stref zagro¿enia wybuchem,

e) woda dla myjni samochodowej - w obiegu zamkniê-

tym, uzupe³niana z wodoci¹gu komunalnego;

3) warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:

a) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na �ro-

dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie

oceny ich oddzia³ywania, w tym szczególnie �rodowisko  wodno

- gruntowe, zgodnie z przepisami odrêbnymi - wnioski i uwagi z

niej  wynikaj¹ce nale¿y uwzglêdniæ  przy wydaniu  pozwolenia na

budowê,

b) w rozwi¹zaniach projektowych obiektów, urz¹dzeñ i in-

stalacji zapewniæ bezpieczne dla �rodowiska rozwi¹zania tech-

niczne, zabezpieczaj¹ce przed przenikaniem produktów nafto-

wych do gruntu, wód gruntowych i wg³êbnych oraz cieków wod-

nych, a tak¿e minimalizuj¹ce emisjê par produktów naftowych

do powietrza atmosferycznego w procesach nape³niania zbior-

ników magazynowych stacji paliw oraz wydawania tych produk-

tów; rozwi¹zania techniczne musz¹ uwzglêdniaæ zalecenia z prze-

prowadzonych badañ hydrogeologicznych i geologiczno - in¿y-
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nierskich oraz minimalizowaæ mo¿liwo�æ powstania sytuacji

awaryjnych, uczyniæ je przewidywalnymi i zapewniæ kontrolê ich

przebiegu (monitoring stanu zanieczyszczenia gruntu),

c) dzia³alno�æ obiektów i urz¹dzeñ  przeznaczenia podsta-

wowego i dopuszczalnego nie mo¿e  powodowaæ przekrocze-

nia dopuszczalnych norm emisji do �rodowiska w zakresie za-

nieczyszczenia powietrza, gleby, wody, ha³asu, wibracji, oraz sta-

nowiæ zagro¿enia bezpieczeñstwa ludzi i mienia na terenach

s¹siednich,

d) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê;

4) standardy obs³ugi komunikacyjnej:

a) wjazd i wyjazd na teren z drogi  KUz,  poprzez realizacjê

w jej pasie drogowym dodatkowych odcinków pasów ruchu;

parametry techniczne zjazdu publicznego dostosowaæ do wy-

magañ bezpieczeñstwa ruchu na drodze oraz wymiarów gaba-

rytowych pojazdów; projekt budowlany w tym zakresie uzgodniæ

z w³a�ciwym zarz¹dem drogi,

b) zapewniæ min. 0,15 miejsca parkingowego dla samo-

chodów osobowych na 1 miejsce konsumpcyjne us³ug  gastro-

nomii.

§ 18.1. ZLo - teren lasów,  wy³¹czony z zabudowy,  z

przeznaczeniem podstawowym  pod istniej¹ce lasy, w tym po³o-

¿one w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Sto-

brawsko - Turawskich.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) urz¹dzenia zwi¹zane z gospodark¹ le�n¹ ,

2) obiekty s³u¿¹ce gospodarce le�nej,

3) drogi dojazdowe do gruntów le�nych oraz  istniej¹ce

drogi dojazdowe do terenów MN.

3. Dla terenu ZLo ustala siê:
1) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zachowaæ dotychczasowy sposób u¿ytkowania, ukszta³-

towania i pokrycia terenu, dostosowania gatunku drzew do typu

siedliska i prowadzenia racjonalnej gospodarki le�nej, w do-

stosowaniu do obowi¹zuj¹cych przepisów odrêbnych,

b) zakaz wygradzania i zmiany stosunków wodnych terenu;

2) warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:

a) zaleca siê przywróciæ pierwotne stosunki wodne, w przy-

padku istotnego ich naruszenia,

b) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie -  nie ustala siê;

3) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu:

a) w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu, okre-

�lonych przez w³a�ciwe zarz¹dzenie Wojewody Opolskiego, sto-

sowaæ wprowadzone nim zasady ochrony i gospodarowania

terenem.

§ 19.1. ZLr - teren zalesieñ, wy³¹czony z zabudowy, z prze-

znaczeniem podstawowym pod lasy gospodarcze.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) uprawy polowe i u¿ytki zielone,

2) ogrody dzia³kowe i uprawy wieloletnie i parki publiczne,

3) zbiorniki wodne, w tym s³u¿¹ce produkcji rolnej,

4) drogi transportu rolnego,

5) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej.

3. Dla terenu ZLr ustala siê:
1) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) dostosowaæ gatunki drzew do typu siedliska,

b) zakaz wygradzania terenu, lokalizacji gospodarstw rol-

nych urz¹dzeñ oraz obiektów s³u¿¹cych produkcji rolniczej i prze-

twórstwu rolno-spo¿ywczemu;

2) warunki ochrony �rodowiska:

a) zakaz dokonywania  zmian stosunków wodnych terenu.

§ 20.1. ZP - teren parków i skwerów z  przeznaczeniem

podstawowym pod parki, publiczne place zabaw dla dzieci, skwe-

ry i zieleñce z  towarzysz¹cymi  urz¹dzeniami rekreacji i wypo-

czynku.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) terenowe urz¹dzenia sportu i rekreacji oraz elementy

ma³ej architektury,

2) szalet publiczny i podziemne obiekty obrony cywilnej,

3) istniej¹ce budynki gospodarcze,

4) komunikacja wewnêtrzna oraz  niezbêdne parkingi dla

samochodów osobowych,

5) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej.

3. Dla terenu ZP ustala siê:
1) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) intensywno�æ zainwestowania -  max. 40% powierzch-

ni terenu,

b) intensywno�æ zabudowy - istniej¹ca,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektów budow-

lanych - od krawêdzi jezdni, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

d) zakaz dokonywania podzia³ów wtórnych oraz wygradza-

nia terenu, z wy³¹czeniem ¿ywop³otów formowanych,

e) wykonaæ komponowane nasadzenia zieleni z pojedyn-

czymi drzewami wysokimi oraz z udzia³em zieleni zimozielonej,

f) zapewniæ wysokie walory architektoniczne naziemnych

obiektów i urz¹dzeñ, w tym szczególnie obiektów ma³ej archi-

tektury i urz¹dzeñ technicznych (³awki, o�wietlenie itp.);

2) warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:

a) zakaz wycinki istniej¹cego drzewostanu,

b) dopuszcza siê tylko ciêcia pielêgnacyjne drzew objê-

tych ochron¹, wskazanych na rysunku planu,

c) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê;

3) standardy obs³ugi komunikacyjnej:

a) wej�cie i wjazd na teren z ulic publicznych.

§ 21.1. ZI - teren zieleni izolacyjnej, wy³¹czony z zabudo-
wy, z przeznaczeniem podstawowym pod zieleñ wysok¹ i �re-

dniowysok¹, zapewniaj¹c¹  terenom o funkcjach chronionych

izolacjê od terenów o funkcjach  uci¹¿liwych i tras komunikacji.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) istniej¹ce budynki mieszkalne wielorodzinne,

2) urz¹dzenia s³u¿¹ce ochronie akustycznej terenów o funk-

cjach chronionych (ekrany akustyczne), w przypadkach uzasad-

nionych brakiem mo¿liwo�ci zachowania dopuszczalnych po-

ziomów ha³asu,

3) zalesienia  oraz przydomowa zieleñ urz¹dzona z ma³¹

architektur¹,

4) budynki gospodarcze i gara¿owe, us³ugi handlu i rze-

mios³o us³ugowe, na terenach posiadaj¹cych bezpo�redni do-

stêp do drogi wojewódzkiej,

5) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej.

3. Dla terenu ZI ustala siê:
1) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) intensywno�æ zainwestowania - max. 30% powierzchni

dzia³ki,

b) intensywno�æ zabudowy - max. 20% powierzchni dzia³ki,

c) zapewniæ zadrzewienie terenu  z du¿ym udzia³em ga-

tunków zimozielonych,

d) zakaz dokonywania nasadzeñ drzew w odleg³o�ci mniej-

szej ni¿ 15 m od skrajnego toru linii kolejowej (z wy³¹czeniem

drzew, których wysoko�æ nie przekroczy 10m), zwiêkszania ist-

niej¹cej liczby lokali mieszkalnych oraz  rozbudowy i  nadbudo-

wy istniej¹cych budynków o funkcjach chronionych;

2) warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:

a) zaleca siê likwidacjê istniej¹cych budynków mieszkal-

nych lub ich adaptacjê na cele administracyjno-socjalne, ma-

gazynowo-sk³adowe lub produkcyjne; w trakcie prac remonto-

wo-budowlanych stosowaæ rozwi¹zania techniczne zabezpie-

czaj¹ce budynki o funkcjach chronionych przed oddzia³ywaniem
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ha³asu komunikacyjnego i wibracjami, w tym szczególnie sto-

sowaæ  konstrukcje  odporne na drgania i wibracje, od strony

terenu KK lokalizowaæ pomieszczenia nie zwi¹zane ze sta³ym

przebywaniem  ludzi (wêz³y sanitarne, garderoby, ci¹gi komuni-

kacyjne itp.) oraz stosowaæ stolarkê okienn¹ i drzwiow¹ t³umi¹c¹

ha³as,

b) dopuszcza siê tylko ciêcia pielêgnacyjne drzew objê-

tych ochron¹, wskazanych na rysunku planu,

c) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê;

dopuszczalny poziom ha³asu na zachowanej (istniej¹cej) dzia³-

ce zabudowy wielorodzinnej - jak dla terenów zabudowy miesz-

kaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zgodnie z

przepisami odrêbnymi;

3) standardy obs³ugi komunikacyjnej:

a) wjazd na teren -  z drogi KUw i  KUl.

§ 22. 1. ZZ - teren trwa³ych u¿ytków zielonych, wy³¹czo-
ny z zabudowy, z przeznaczeniem  podstawowym pod ³¹ki i pa-

stwiska z towarzysz¹cymi remizami zadrzewieñ i zakrzewieñ.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) istniej¹ce grunty ornych,

2) sztuczne zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa, przy spe³-

nieniu wymogów § 38,

3) drogi transportu rolnego i sieci lokalnej infrastruktury

technicznej,

4) urz¹dzenia s³u¿¹ce gospodarce wodnej.

3. Dla terenu ZZ ustala siê:
1) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) intensywno�æ zabudowy i zainwestowania - istniej¹ca (0%),

b) obowi¹zek przekszta³cenia istniej¹cych gruntów ornych

w u¿ytki zielone oraz ograniczenia u¿ytkowania gospodarczego

do niezbêdnego minimum, lub dostosowania go do funkcjono-

wania przyrody o¿ywionej;

2) warunki ochrony  i kszta³towania �rodowiska:

a) zakaz przekszta³cania u¿ytków zielonych w grunty orne i

uprawy wieloletnie, skracania i prostowania przebiegu po-

wierzchniowych cieków wodnych, dokonywania zmian w

ukszta³towaniu terenu,  z wy³¹czeniem zmian s³u¿¹cych ochro-

nie przeciw powodziowej,

b) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê;

3) standardy obs³ugi komunikacyjnej:

a) wjazd na teren z  dróg transportu rolnego.

§ 23.1. RP - teren rolny, bez prawa do zabudowy, z  prze-

znaczeniem  podstawowym pod pola uprawne i u¿ytki zielone.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) ogrody dzia³kowe i  przydomowe,  uprawy wieloletnie i

zalesienia,

2) sztuczne zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa,

3) drogi transportu rolnego,

4) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej.

3. Dla terenu RP ustala siê:
1) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej pro-

wadziæ z zachowaniem wymogów technicznych i �rodowisko-

wych, okre�lonych w obowi¹zuj¹cych przepisach odrêbnych, a

w przypadku realizacji sieci podziemnych wszelkie prace ziem-

ne wykonaæ pod nadzorem archeologicznym,

b) wzmocniæ walory przyrodnicze terenu poprzez wprowa-

dzenie zadrzewieñ i zakrzewieñ �ródpolnych i przydro¿nych oraz

zapewniæ  optymalne dla produkcji ro�linnej stosunki wodne gleb;

2) warunki ochrony  i kszta³towania �rodowiska:

a) zakaz  likwidacji istniej¹cej zieleni  �ródpolnej i przy-

dro¿nej,

b) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê;

3) standardy obs³ugi komunikacyjnej:

a) wjazd na teren z  dróg transportu rolnego.

§ 24.1. RO -  teren upraw ogrodniczych, z przeznacze-

niem podstawowym pod ogrody przydomowe,  uprawy ogrodni-

cze oraz  wieloletnie.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) pola uprawne i u¿ytki zielone oraz zieleñ ozdobna  z

ma³¹ architektur¹,

2) sztuczne zbiorniki wodne, w tym s³u¿¹ce do rekreacji

(baseny),

3) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej.

3. Dla terenu RO ustala siê:
1) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) intensywno�æ zainwestowania - max. 20% powierzchni

dzia³ki;

2) warunki ochrony  i kszta³towania �rodowiska:

a) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - jak dla tere-

nów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodnie z prze-

pisami odrêbnymi;

3) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu:

a) na terenach (RO), po³o¿onych w strefie typu  "B" zacho-

waæ istniej¹c¹ zieleñ  wysok¹,

b) dopuszczalny poziom ha³asu -  nie ustala siê.

§ 25.1. PP -  teren  przemys³owy,  z  przeznaczeniem

podstawowym pod  zak³ady  przemys³owe, w tym szczególnie

przemys³u  budowlanego,  maszynowego, metalurgicznego,

drzewnego oraz mineralnego, z wy³¹czeniem instalacji do

unieszkodliwiania azbestu i produktów zawieraj¹cych azbest.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) inne zak³ady przemys³owe, o produkcji niekonfliktowej

z przeznaczeniem podstawowym,

2) zaplecza administracyjno - techniczne i socjalne,

3) sk³ady,  magazyny i budynki gospodarcze,

4) bazy transportowe,

5) zak³ady monta¿owe i  rzemios³a produkcyjnego,

6) us³ugi ochrony ludzi i mienia,

7) istniej¹ca jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa,

8) zieleñ izolacyjna  i  ozdobna z ma³¹ architektur¹,

9) sieci i urz¹dzenia  infrastruktury technicznej,

10) zak³adowe stacje paliw  oraz urz¹dzenia  komunikacji

wewnêtrznej drogowej i kolejowej,

11) anteny nadawcze emituj¹ce promieniowanie niejoni-

zuj¹ce na samodzielnych konstrukcjach,  za zgod¹ zarz¹dcy te-

renu tras komunikacji kolejowej (KK),

3. Dla terenu PP ustala  siê:
1) dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczalne

zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, w tym szcze-

gólnie w zakresie warunków technicznych sytuowania budyn-

ków i ochrony p-po¿., przy uwzglêdnieniu charakteru i potrzeb

inwestycji oraz interesów posesji s¹siednich w zakresie o�wie-

tlenia, sp³ywu wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿y-

nieryjno-technicznej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu.

Dokonany wtórny podzia³ terenu musi zapewniæ obs³ugê wy-

dzielonych dzia³ek terenu PP i UCc z wewnêtrznej drogi dojaz-

dowej;

2) zakaz :

a) sk³adowania na wolnym powietrzu, lub w obiektach nie-

zadaszonych, substancji i materia³ów powoduj¹cych wtórne

pylenie oraz substancji mog¹cych powodowaæ zanieczyszcze-

nie gruntu i wód gruntowych, w tym szczególnie ropopochod-

nych,

b) lokalizacji na terenach po³o¿onych w s¹siedztwie linii

kolejowej produkcji i sk³adów materia³ów ³atwopalnych, wybu-

chowych, ¿r¹cych i pyl¹cych, stanowi¹cych potencjalne zagro¿e-

nie dla ruchu kolejowego;

3)  warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) intensywno�æ zainwestowania  - max. 90 % powierzch-

ni dzia³ki,
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b) intensywno�æ zabudowy - max. 60% powierzchni terenu,

c) zabudowa przeznaczenia podstawowego i dopuszczal-

nego - nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy dzia³ki 8m,

nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy terenu tras komuni-

kacji kolejowej (KK) i skrajnego toru linii, zgodnie z przepisami

odrêbnymi (tj. min. 10m od obszaru kolejowego oraz min. 20m

od skrajnego toru); nieprzekraczalna wysoko�æ max. 3 kondy-

gnacje nadziemne, lecz nie wiêcej ni¿ 12m od poziomu terenu

do najwy¿ej po³o¿onej krawêdzi dachu (kalenicy), z wy³¹czeniem

budynków wy¿szych w stanie istniej¹cym, dla których dopusz-

cza siê zachowanie dotychczasowej wysoko�ci,

d) wszelkie place sk³adowe, dojazdy manewrowe i par-

kingi, usytuowane w s¹siedztwie terenu KK, musz¹ mieæ utwar-

dzon¹ nawierzchniê ze spadkiem zapewniaj¹cym sp³yw wody w

kierunku przeciwnym do terenu KK,

e) lokalizacja uci¹¿liwych obiektów produkcyjnych i towa-

rzysz¹cych musi uwzglêdniaæ ochronê terenów o funkcjach chro-

nionych - zgodnie z rysunkiem planu wykonaæ pas zieleni izola-

cyjnej - wysokiej o szer min. 5m z du¿ym udzia³em gatunków

zimozielonych; usytuowanie zadrzewieñ nie mo¿e zagra¿aæ bez-

pieczeñstwu ruchu kolejowego,

f) zapewniæ zaopatrzenie wodne do celów po¿arowych,

g) zaleca siê likwidacjê istniej¹cych jednorodzinnych bu-

dynków mieszkalnych lub ich adaptacjê na cele administracyj-

no-socjalne lub sk³adowe; w trakcie prac remontowo-budowla-

nych stosowaæ rozwi¹zania techniczne zabezpieczaj¹ce budyn-

ki o funkcjach chronionych przed oddzia³ywaniem ha³asu  i wi-

bracjami, w tym szczególnie stosowaæ konstrukcje odporne na

drgania i wibracje oraz stosowaæ stolarkê okienn¹ i drzwiow¹

t³umi¹c¹ ha³as;

4) warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:

a) istniej¹ce przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³y-

waæ na �rodowisko oraz inne rodzaje dzia³alno�ci, co do których

istniej¹ okoliczno�ci (przes³anki) i¿ mog¹ one negatywnie od-

dzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹  sporz¹dzenia komplek-

sowego przegl¹du ekologicznego w trybie obowi¹zuj¹cych  prze-

pisów odrêbnych - wnioski i uwagi z niego wynikaj¹ce nale¿y

uwzglêdniæ w decyzjach administracyjnych,

b) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na  �ro-

dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie

oceny jego oddzia³ywania, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-

mi odrêbnymi - wnioski i uwagi z niej wynikaj¹ce nale¿y uwzglêd-

niæ przy wydawaniu pozwolenia na budowê,

c) uci¹¿liwo�æ prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie emisji ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza at-

mosferycznego, substancji zapachowych, niejonizuj¹cego pro-

mieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia  grun-

tu i wód nie mo¿e powodowaæ przekroczenia obowi¹zuj¹cych

standardów �rodowiskowych; stosowaæ rozwi¹zania technicz-

ne minimalizuj¹ce warto�ci podstawowych uci¹¿liwo�ci dla lu-

dzi i �rodowiska, pochodz¹cych z dzia³alno�ci produkcyjnej te-

renu PP,

d) rozwi¹zania techniczne inwestycji winny zapewniæ

ochronê zasobów wodnych g³ównego zbiornika wód podziem-

nych GZWP 333 (Opole-Zawadzkie) i GZWP 335 (Krapkowice -

Strzelce Op.),

e) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie -  nie ustala

siê; dopuszczalny poziom ha³asu na terenie wydzielonych dzia-

³ek istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - jak

dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³uga-

mi rzemie�lniczymi, zgodnie  z przepisami odrêbnymi;

5) standardy obs³ugi komunikacyjnej:

a) wjazd na teren  - jak dotychczas z drogi KUz oraz z drogi

KUl i KUw,

b) w granicach terenu wydzieliæ drogi komunikacji we-

wnêtrznej zapewniaj¹ce obs³ugê terenu UCc,

c) zapewniæ w³a�ciw¹ liczbê miejsc postojowych dla u¿yt-

kowników sta³ych i przebywaj¹cych okresowo.

§ 26.1. PS - teren sk³adowania i magazynowania  - z

przeznaczeniem podstawowym pod zaplecza obs³ugi rolnictwa,

zaplecza techniczne budownictwa, bazy s³u¿b komunalnych i

transportowych, sk³ady, magazyny, hurtownie, targi i targowiska

oraz zak³ady rzemios³a produkcyjnego i us³ugowego.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) zak³ady przemys³u drzewnego (tartaki, stolarnie, insta-

lacje do wyrobu p³yt pil�niowych, wiórowych, sklejek lub mebli),

2) zaplecza administracyjno - techniczne i  socjalne jed-

nostek gospodarczych,

3) istniej¹ce przedszkole publiczne,

4) pojedyncze mieszkania s³u¿bowe w budynkach admi-

nistracyjno-socjalnych,

5) budynki gospodarcze i gara¿owe,

6) zieleñ izolacyjna i ozdobna z ma³¹ architektur¹,

7) sieci i  urz¹dzenia  lokalnej infrastruktury technicznej,

8) urz¹dzenia  komunikacji wewnêtrznej drogowej i kolejowej.

3. Dla terenu PS ustala siê:
1) dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczalne

zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, w tym szcze-

gólnie w zakresie warunków technicznych sytuowania budyn-

ków i ochrony p-po¿., przy uwzglêdnieniu charakteru i potrzeb

inwestycji oraz interesów posesji s¹siednich w zakresie o�wie-

tlenia, sp³ywu wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿y-

nieryjno-technicznej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu.

Dokonany wtórny podzia³ terenu musi zapewniæ obs³ugê wy-

dzielonych dzia³ek z wewnêtrznych ulic zak³adowych powi¹za-

nych z istniej¹cymi drogami publicznymi;

2) zakaz lokalizacji:

a) lokalizacji inwestycji o funkcjach sprzecznych lub kon-

fliktowych z przemys³em istniej¹cym oraz orzedsiêwziêæ, dla któ-

rych sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania na �rodowisko jest

obligatoryjne,

b) sk³adowania na wolnym powietrzu, lub w obiektach nie-

zadaszonych, substancji i materia³ów powoduj¹cych wtórne

pylenie oraz substancji mog¹cych powodowaæ zanieczyszcze-

nie gruntu i wód gruntowych, w tym szczególnie ropopochodnych,

c) lokalizacji na terenach po³o¿onych w s¹siedztwie linii

kolejowej produkcji i sk³adów materia³ów ³atwopalnych, wybu-

chowych, ¿r¹cych i pyl¹cych, stanowi¹cych potencjalne zagro¿e-

nie dla ruchu kolejowego;

3)   warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) intensywno�æ zainwestowania  - max. 80 % powierzch-

ni dzia³ki,

b) intensywno�æ zabudowy - max. 60% powierzchni dzia³ki,

c) budynki przeznaczenia podstawowego i dopuszczalne-

go - nieprzekraczalna linia zabudowy od ulicy KUl  zgodnie z

rysunkiem planu; nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy

terenu tras komunikacji kolejowej (KK) i skrajnego toru linii,

okre�lonej przepisami odrêbnymi (tj. min. 10m od obszaru ko-

lejowego oraz 20m od skrajnego toru); nieprzekraczalna wyso-

ko�æ max. 3 kondygnacje naziemne (w tym u¿ytkowe poddasze)

lecz nie wiêcej ni¿  12m od poziomu terenu do najwy¿ej po³o¿o-

nej krawêdzi dachu; zaleca siê dach symetryczny - spadzisty o

k¹tach nachylenia 20-45o,

d) wszelkie place sk³adowe, dojazdy manewrowe i par-

kingi, usytuowane w s¹siedztwie terenu KK, musz¹ mieæ utwar-

dzon¹ nawierzchniê ze spadkiem zapewniaj¹cym sp³yw wody w

kierunku przeciwnym do terenu KK,

e) zapewniæ zaopatrzenie wodne do celów po¿arowych,

f) wymagana likwidacja istniej¹cego przedszkola publicz-

nego i  adaptacja budynku na cele przeznaczenia podstawowe-

go lub dopuszczalnego;
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4) warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:

a) istniej¹ce przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³y-

waæ na �rodowisko oraz inne rodzaje dzia³alno�ci, co do których

istniej¹ okoliczno�ci (przes³anki) i¿ mog¹ one negatywnie od-

dzia³ywaæ na �rodowisko, wymagaj¹ sporz¹dzenia przegl¹du

ekologicznego w trybie obowi¹zuj¹cych  przepisów odrêbnych -

wnioski i uwagi z niego wynikaj¹ce nale¿y uwzglêdniæ w decy-

zjach administracyjnych,

b) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na  �ro-

dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie

oceny jego oddzia³ywania, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-

mi odrêbnymi - wnioski i uwagi z niej wynikaj¹ce nale¿y uwzglêd-

niæ przy wydawaniu pozwolenia na budowê,

c) wymagane stosowanie rozwi¹zañ techniczno - techno-

logicznych minimalizuj¹cych oddzia³ywanie na �rodowisko,

d) rozwi¹zania techniczne inwestycji winny zapewniæ

ochronê zasobów wodnych g³ównego zbiornika wód podziem-

nych GZWP 333 (Opole-Zawadzkie) i GZWP 335 (Krapkowice -

Strzelce Op.),

e) uci¹¿liwo�æ prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie emisji ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza at-

mosferycznego, substancji zapachowych, niejonizuj¹cego pro-

mieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia  grun-

tu i wód nie mo¿e powodowaæ przekroczenia obowi¹zuj¹cych

standardów �rodowiskowych,

f) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê;

dopuszczalny poziom ha³asu na terenie wydzielonej dzia³ki przed-

szkola publicznego, jak dla terenu zabudowy zwi¹zanej ze sta-

³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i m³odzie¿y,  zgodnie z

przepisami odrêbnymi;

5) standardy obs³ugi komunikacyjnej:

a) wjazd na teren - istniej¹cy z drogi KUz lub z KUd i we-

wnêtrznych ulic zak³adowych,

b) w granicach dzia³ki zapewniæ w³a�ciw¹ ilo�æ miejsc

postojowych dla samochodów u¿ytkowników sta³ych i przeby-

waj¹cych okresowo.

§ 27.1. ITs - teren urz¹dzeñ  kanalizacji sanitarnej, z prze-

znaczeniem podstawowym  pod projektowane przepompownie

�cieków komunalnych.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleñ niska,

b) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej oraz

urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej.

3. Dla terenu ITs ustala siê:
1) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) intensywno�æ zainwestowania - 100 % powierzchni terenu;

2) warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:

a) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê;

3) standardy obs³ugi komunikacyjnej:

a) zapewniæ dostêp z terenu dróg/ulic publicznych lub

wewnêtrznych.

§ 28.1. ITe -  teren urz¹dzeñ zaopatrzenia w energiê
elektryczn¹, z przeznaczeniem podstawowym pod istniej¹ce i

projektowane  urz¹dzenia zaopatrzenia w wodê i energiê elek-

tryczn¹ (stacje transformatorowe).

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty  gospodarczo-techniczne,

b) zieleñ niska,

c) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej,

d) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej.

3. Dla terenu ITe ustala siê:
1) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) intensywno�æ zainwestowania - 90 % powierzchni terenu;

2) warunki ochrony i kszta³towania �rodowiska:

a) dopuszcza siê tylko ciêcia pielêgnacyjne drzew objê-

tych ochron¹, wskazanych na rysunku planu,

b) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie- nie ustala siê;

3) warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i krajobrazu:

a)  ustala siê ochronê konserwatorsk¹ obiektów wykazu-

j¹cych cechy zabytkowe, wskazanych do ujêcia w gminnej ewi-

dencji dóbr kultury, oraz obowi¹zek  uzyskania opinii w³a�ciwe-

go wojewódzkiego konserwatora zabytków do wszelkich prac

remontowych i konserwatorskich oraz projektu budowlanego  dla:

- wie¿a ci�nieñ ul. Dworcowa;

4) standardy obs³ugi komunikacyjnej:

a) zapewniæ dostêp z terenu dróg/ulic publicznych lub

wewnêtrznych.

§ 29.1. ITt - teren  urz¹dzeñ  telekomunikacyjnych z

przeznaczeniem podstawowym pod anteny nadawczo-odbior-

cze emituj¹ce promieniowanie niejonizuj¹ce.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) zieleñ niska,

2) towarzysz¹ce sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

3. Dla terenu ITt ustala siê :
1) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) intensywno�æ zainwestowania - 100% powierzchni terenu;

2) warunki ochrony �rodowiska:

a) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na  �ro-

dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie

oceny jego oddzia³ywania, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-

mi odrêbnymi - wnioski i uwagi z niej wynikaj¹ce nale¿y uwzglêd-

niæ przy wydawaniu pozwolenia na budowê,

b) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê;

3) standardy obs³ugi komunikacyjnej:

a) zapewniæ dostêp z terenu dróg/ulic publicznych lub

wewnêtrznych.

§ 30.1. KT - teren obiektów komunikacji kolejowej,
z przeznaczeniem podstawowym pod towarzysz¹ce terenem KK

us³ugi, warsztaty i sk³ady wraz z komunikacj¹ wewnêtrzn¹ i tech-

nologiczn¹.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) budynki gospodarcze i gara¿owe, magazyny i zak³ady

rzemios³a produkcyjnego i us³ugowego oraz hurtownie,

2) zieleñ  izolacyjna oraz  urz¹dzenia s³u¿¹ce ochronie

przed ha³asem (ekrany akustyczne),

3) obiekty obrony cywilnej w obiektach i na terenie,

4) sieci i urz¹dzenia lokalnej infrastruktury technicznej.

3. Dla terenu KT ustala siê:
1) dokonywanie podzia³ów wtórnych terenu dopuszczalne

zgodnie o obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, w tym szcze-

gólnie w zakresie warunków technicznych sytuowania budyn-

ków i ochrony p-po¿., przy uwzglêdnieniu charakteru i potrzeb

inwestycji oraz interesów posesji s¹siednich w zakresie o�wie-

tlenia, sp³ywu wód opadowych, obs³ugi komunikacyjnej i in¿y-

nieryjno-technicznej, a tak¿e ustaleñ niniejszego paragrafu;

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) intensywno�æ zainwestowania - max. 90% powierzch-

ni terenu,

b) intensywno�æ zabudowy - max. 40% powierzchni terenu,

c) budynki przeznaczenia podstawowego i dopuszczalne-

go - nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy terenu tras ko-

munikacji kolejowej (KK) i skrajnego toru linii, okre�lonej prze-

pisami odrêbnymi; nieprzekraczalna wysoko�æ max. 3 kondy-

gnacje nadziemne (w tym u¿ytkowe poddasze),

d) zakaz lokalizacji na terenach po³o¿onych w s¹siedztwie

linii kolejowej produkcji i sk³adów materia³ów ³atwopalnych,
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wybuchowych, ¿r¹cych i pyl¹cych, stanowi¹cych potencjalne za-

gro¿enie dla ruchu kolejowego na terenie KK;

3) warunki ochrony �rodowiska:

a) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na  �ro-

dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie

oceny jego oddzia³ywania, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-

mi odrêbnymi - wnioski i uwagi z niej wynikaj¹ce nale¿y uwzglêd-

niæ przy wydawaniu pozwolenia na budowê,

b) uci¹¿liwo�æ prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej w

zakresie emisji ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza at-

mosferycznego, substancji zapachowych, niejonizuj¹cego pro-

mieniowania elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia  grun-

tu i wód nie mo¿e powodowaæ przekroczenia obowi¹zuj¹cych

standardów �rodowiskowych,

c) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê;

4) standardy obs³ugi komunikacyjnej:

a) zapewniæ dostêp z terenu dróg/ulic publicznych lub

wewnêtrznych.

§ 31.1. KK - teren tras komunikacji kolejowej, z prze-

znaczeniem podstawowym pod liniê kolejow¹ o znaczeniu kra-

jowym.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) obiekty i urz¹dzenia techniczne zwi¹zane z obs³ug¹ linii

kolejowej,

2) towarzysz¹ce obiekty techniczne i zwi¹zane z obs³ug¹

podró¿nych i ruchu kolejowego,

3) urz¹dzenia s³u¿¹ce ochronie przed ha³asem (ekrany

akustyczne),

4) sieci i urz¹dzenia  lokalnej infrastruktury technicznej, w

tym oczyszczalnie �cieków,

5) urz¹dzenia komunikacji wewnêtrznej i technologicznej.

3. Dla terenu KK ustala siê:
1) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) modernizacja pierwszorzêdnej linii kolejowej nr 61 re-

lacji Kielce - Fosowskie do parametrów technicznych pozwala-

j¹cych na osi¹gniêcie prêdko�ci przejazdu 120km/h dla poci¹-

gów pasa¿erskich i 80-100 km/h dla poci¹gów towarowych,

b) modernizacja pierwszorzêdnej  linii kolejowej nr 144

relacji Kalety - Wroc³aw do parametrów technicznych pozwala-

j¹cych na osi¹gniêcie prêdko�ci przejazdu 120km/h dla poci¹-

gów pasa¿erskich i 80-100 km/h dla poci¹gów towarowych na

odcinku Opole - Fosowskie, oraz 100 km/h dla poci¹gów pasa-

¿erskich i 80 km/h dla poci¹gów towarowych na odcinku Fo-

sowskie - Kluczbork ,

c) modernizacja pierwszorzêdnej  linii kolejowej nr 175

relacji K³odnica - Kluczbork do parametrów technicznych po-

zwalaj¹cych na osi¹gniêcie prêdko�ci przejazdu 100 km/h dla

poci¹gów pasa¿erskich i 80 km/h dla poci¹gów towarowych,

d) lokalizacja obiektów budowlanych wymaga spe³nienia

warunków okre�lonych przepisami odrêbnymi;

2) warunki ochrony �rodowiska:

a) istniej¹ce przedsiêwziêcia mog¹ce znacz¹co oddzia³y-

waæ na �rodowisko oraz inne rodzaje dzia³alno�ci, co do których

istniej¹ okoliczno�ci (przes³anki) i¿ mog¹ one negatywnie od-

dzia³ywaæ na �rodowisko,  wymagaj¹  sporz¹dzenia przegl¹du

ekologicznego w trybie obowi¹zuj¹cych  przepisów odrêbnych -

wnioski i uwagi z niego wynikaj¹ce nale¿y uwzglêdniæ w decy-

zjach administracyjnych,

b) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na  �ro-

dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie

oceny jego oddzia³ywania, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-

mi odrêbnymi - wnioski i uwagi z niej wynikaj¹ce nale¿y uwzglêd-

niæ przy wydawaniu pozwolenia na budowê,

c) rozwi¹zania techniczne inwestycji winny zapewniæ ochro-

nê zasobów wodnych g³ównego zbiornika wód podziemnych

GZWP 333 (Opole-Zawadzkie) i GZWP 335 (Krapkowice - Strzelce

Opolskie),

d) zapewniæ ochronê s¹siedniej zabudowy o funkcjach

chronionych przed ha³asem i wibracjami, w tym szczególnie za-

chowaæ dopuszczalne poziomy ha³asu okre�lone w przepisach

odrêbnych, zgodnie z ustaleniami planu,

e) odprowadzenie wód opadowych z terenu KK - zgodnie z

przepisami odrêbnymi,

f) dopuszczalny poziom ha³asu - nie ustala siê;

§ 32.1. KUz - tereny dróg i ulic publicznych, z przezna-

czeniem podstawowym pod istniej¹c¹ drogê/ulicê wojewódzk¹

relacji Ozimek-Zawadzkie -  klasy zbiorczej (Z1/2).

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) urz¹dzenia komunikacji, w tym  zwi¹zane z eksploatacj¹ tras,

2) sieci i urz¹dzenia i sieci lokalnej  infrastruktury technicznej,

3) zieleñ izolacyjna i ma³a architektura.

3. Dla terenu KUz ustala siê:
1) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) wykonaæ bezkolizyjne skrzy¿owanie drogi wojewódzkiej

z terenem tras komunikacji kolejowej KK - zaleca siê wykonaæ

skrzy¿owanie dwupoziomowe;

2) szeroko�æ pasa drogowego:

a) dla istniej¹cych odcinków dróg/ulic  na terenie zabudo-

wanym, zgodnie z rysunkiem planu; zaleca siê wykonanie ko-

rekt szeroko�ci pasa drogowego do min. 20 m;

3) zalecane elementy przekroju:

a) jezdnia min. 7m,

b) �cie¿ka rowerowa jednostronna -  dwukierunkowa  o

szer. 2,4 m

c) pozosta³e - zgodnie z przepisami  odrêbnymi;

4) warunki ochrony �rodowiska:

a) przedsiêwziêcie mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ na  �ro-

dowisko wymaga przeprowadzenia postêpowania w sprawie

oceny jego oddzia³ywania, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisa-

mi odrêbnymi - wnioski i uwagi z niej wynikaj¹ce nale¿y uwzglêd-

niæ przy wydawaniu pozwolenia na budowê,

b) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do wód

i ziemi - zgodnie z § 39 ust. 2 oraz  przepisami odrêbnymi,

c) dopuszczalny poziom ha³asu na terenie - nie ustala siê.

§ 33.1. KUl  - tereny dróg i ulic publicznych, z przeznacze-

niem podstawowym pod  istniej¹ce i projektowane drogi/ulice

powiatowe i miejskie - klasy lokalnej (1/2).

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) urz¹dzenia komunikacji,

2) zieleñ izolacyjna i ma³a architektura,

3) sieci  i sieci lokalnej infrastruktury technicznej.

3. Dla terenu KUl ustala siê:
1) dopuszcza siê zachowanie w projektowanym pasie dro-

gowym istniej¹cej zabudowy mieszkalnej do czasu moderniza-

cji szeroko�ci pasa drogowego. W³a�ciciel/zarz¹dca zachowuje

prawa okre�lone ustaleniami niniejszego planu i przepisami

odrêbnymi;

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) na terenach zabudowanych zaleca siê stosowaæ stu-

dzienki wpustowe z osadnikiem.

b) na skrzy¿owaniu jednopoziomowym ulicy miejskiej

nr 2131 O z lini¹ kolejow¹ (KK) zachowaæ trójk¹t widoczno�ci,

okre�lony przepisami odrêbnymi;

3) szeroko�æ pasa drogowego:

a) dla istniej¹cych ulic - dotychczasowa, jednak nie mniej

ni¿ 12 m, z zaleceniem  wykonania korekty szeroko�ci pasa

drogowego do 15 m,

b) dla ulic projektowanych - min. 12 m, jednak zgodnie z

rysunkiem planu;
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4) zalecane elementy przekroju:

a) jezdnia - szer.  min. 5,5 m ,

b) chodnik - jedno- lub dwustronny o szer. min. 2 m,

c) wzd³u¿ ulicy miejskiej nr 2131O (ul. Arki Bo¿ka) �cie¿ka

rowerowa jednostronna o szer.2,4 m,

d) jednostronny pas zieleni - o szer. min. 2,5 m,

e) przyuliczne pasy postojowe dla samochodów osobo-

wych o szer. 2,5 lub 5 m, w zale¿no�ci od mo¿liwo�ci lokalizacji,

w ilo�ci min. 1 m.p. na 5 mieszkañ usytuowanych w ci¹gu ulicy;

5) Warunki ochrony �rodowiska:

a) dopuszcza siê tylko ciêcia pielêgnacyjne drzew objê-

tych ochron¹, wskazanych na rysunku planu.

§ 34.1. KUd - tereny dróg i ulic, z przeznaczeniem pod-

stawowym pod istniej¹ce i projektowane drogi/ulice publiczne i

wewnêtrzne  - klasy  dojazdowej  (1/2).

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) urz¹dzenia komunikacji,

2) zieleñ izolacyjna i  ma³ej architektury ,

3) sieci i urz¹dzeñ  lokalnej infrastruktury technicznej.

3. Dla terenu KUd ustala siê:
1) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) na terenach zabudowanych zaleca siê stosowaæ stu-

dzienki wpustowe z osadnikiem,

b) dopuszcza siê tylko ciêcia pielêgnacyjne drzew objê-

tych ochron¹, wskazanych na rysunku planu;

2) szeroko�æ pasa drogowego:

a) dla istniej¹cych ulic - dotychczasowa, z zaleceniem wy-

konania korekty szeroko�ci pasa drogowego do szer. 10 m,

jednak zgodnie z rysunkiem planu,

b) dla ulic projektowanych - min. 10 m w liniach rozgrani-

czaj¹cych, jednak zgodnie z rysunkiem planu;

3) zalecane elementy przekroju:

a) jezdnia -  szer. min. 5 m,

b) jednostronny chodnik - szer. min. 2,0 m,

c) przyuliczny  pas postojowy dla samochodów osobo-

wych o szer. min. 2,5 m, w ilo�ci min. 1 m.p. na 5 mieszkañ

usytuowanych w ci¹gu  ulicy.

§ 35.1. KUw - teren wewnêtrznych ulic zak³adowych, z

przeznaczeniem podstawowym pod wewnêtrzne drogi i ulice

zak³adowe dla obs³ugi terenów przemys³owych PP, magazyno-

wo-sk³adowych PS i koncentracji us³ug komercyjnych UCc.

2. Przeznaczenie dopuszczalne:
1) urz¹dzenia komunikacji,

2) sieci i urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

3. Dla terenu KUw ustala siê:
1) zalecana szeroko�æ ci¹gu  w liniach rozgraniczaj¹cych

-  min. 10 m,

2) elementy przekroju oraz nawierzchniê dostosowaæ do

wymogów bezpieczeñstwa ludzi i mienia oraz potrzeb, zgodnie

z przepisami odrêbnymi.

§ 36.1. WW - teren wód otwartych, z przeznaczeniem

podstawowym pod powierzchniowe wody cieków wodnych, sta-

nowi¹cych g³ówne osie lokalnego systemu ekologicznego (rze-

ka Ma³a Panew).

2. Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:
1) urz¹dzenia s³u¿¹ce gospodarce wodnej,

2) urz¹dzenia  przeciwpowodziowe.

3. Dla terenu wód otwartych (WW) ustala siê:
1) warunki ochrony �rodowiska:

a) zakaz wprowadzania do wód odpadów, ciek³ych odcho-

dów zwierzêcych oraz sp³awiania �niegu wywo¿onego z tere-

nów zanieczyszczonych, w szczególno�ci z terenów przemys³o-

wych,

b) zakaz odprowadzania �cieków, nie spe³niaj¹cych  norm

wymaganych przepisami odrêbnymi,

c) zakaz u¿ywania farb produkowanych na bazie zwi¹zków

organiczno-cynowych (TBT) do konserwacji technicznych kon-

strukcji podwodnych,

d) ograniczyæ wykorzystanie gospodarcze wód  do nie-

zbêdnego minimum, zapewniaj¹c  prawid³owy bilans wód w

zlewni.

Rozdzia³ III
Zasady zagospodarowania terenów podlegaj¹cych

ochronie

§ 37.1. Ustala siê granice ochrony konserwatorskiej za-
bytkowego zespo³u zabudowy robotniczej, o jednakowych ce-

chach architektoniczno-przestrzennych-strefa ochrony konser-

watorskiej typu "B".

2. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1, ustala siê:

1) obowi¹zek:

a) rewaloryzacji obiektów wykazuj¹cych cechy zabytkowe

oraz obowi¹zek ujêcia ich w gminnej ewidencji dóbr kultury,

b) dostosowania nowych obiektów do historycznej kom-

pozycji przestrzennej, w zakresie skali i gabarytów zabudowy,

kszta³tu dachu oraz zewnêtrznych podzia³ów elewacyjnych,

c) uzyskania opinii w³a�ciwego wojewódzkiego konser-

watora zabytków dla modernizacji obiektów istniej¹cych i lokali-

zacji obiektów nowych w zakresie ochrony warto�ci zabytkowych,

2) nadrzêdno�æ wymogów konserwatorskich nad wszyst-

kimi innymi oraz obowi¹zek stosowania odstêpstw od warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich sy-

tuowanie, w przypadkach uzasadnionych ochron¹ dóbr kultury -

na zasadach okre�lonych przepisami odrêbnymi,

3) nakaz zachowania i rewaloryzacji zasadniczych elemen-

tów kompozycji przestrzennej:

a) historycznego uk³adu traktów ulicznych i placów, ich

przekrojów oraz nawierzchni z zaleceniem stosowania na-

wierzchni z materia³ów naturalnych,

b) ukszta³towania  zieleni  wysokiej,

c) historycznych uk³adów budynków i linii zabudowy, ga-

barytów i wysoko�ci budynków, kszta³tów dachów i wystroju ar-

chitektonicznego zewnêtrznego,

4) wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty

zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwienia kulturowe

podlegaj¹ ochronie prawnej, w zakresie okre�lonej przez w³a-

�ciwego wojewódzkiego konserwatora zabytków w zakresie

dostosowania rozwi¹zañ przestrzennych do walorów kulturo-

wych terenu oraz  wp³ywu obiektu na krajobraz kulturowy.

§ 38.1. Ustala siê granicê terenów zagro¿onych powo-
dzi¹ (zasiêg powodzi z 1997r.) i w niej zakaz:

1) lokalizowania inwestycji zaliczanych do przedsiêwziêæ

mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na �rodowisko, gromadzenia

�cieków, odchodów zwierzêcych, �rodków chemicznych, a tak¿e

innych materia³ów, które mog¹ zanieczy�ciæ wody,

2) sadzenia drzew lub krzewów oraz ro�linno�ci stano-

wi¹cej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych,

3) dokonywania zmian ukszta³towania terenu prowadz¹-

cych do zwiêkszenia zagro¿eñ powodziowych,

4) lokalizacji nowych budynków mieszkalnych, z wy³¹cze-

niem mo¿liwo�ci odtworzenia budynków istniej¹cych.

2. Ustala siê obowi¹zek:

1)  likwidacji wszelkich zbiorników na �cieki bytowo-go-

spodarcze, po realizacji centralnego systemu odprowadzania i

oczyszczania �cieków,

2) wyniesienia poziomu (+)-0,0 nowych budynków nad

poziom wód maksymalnych.
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Rozdzia³ IV
Zasady rozwoju infrastruktury technicznej

§ 39. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki wyposa¿enia w
infrastrukturê techniczn¹ terenu objêtego planem:

1. Warunki rozwoju sieci wodoci¹gowej:
1) zaopatrzenie w wodê dla celów bytowych, us³ugowych i

produkcyjnych oraz ochrony przeciwpo¿arowej - w oparciu ko-

munalne ujêcie wody w Kolonowskiem, rozdzielcz¹ sieci¹ wo-

doci¹gow¹ istniej¹c¹ oraz rozbudowan¹, prowadzon¹ w liniach

rozgraniczaj¹cych  dróg i ulic, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-

sami odrêbnymi,

2) w przypadkach uzasadnionych wzglêdami techniczny-

mi, dopuszcza siê realizacjê sieci wodoci¹gowej poza terena-

mi, o których mowa w ust. 1, za zgod¹ w³a�ciciela lub w³adaj¹-

cego terenem,

3) dopuszcza siê zaopatrzenie w wodê dla celów produk-

cyjnych - z istniej¹cych lub projektowanych lokalnych ujêæ wód

podziemnych i powierzchniowych na podstawie pozwolenia

wodnoprawnego, przy zachowaniu innych ustaleñ planu,

4) zakaz lokalizacji magistrali wodoci¹gowych o �rednicy

wiêkszej ni¿ 160 mm wzd³u¿ terenu tras komunikacji kolejowej (KK).

2. Warunki rozwoju sieci  kanalizacyjnych:
1) odprowadzenie �cieków bytowych na komunaln¹

oczyszczalniê �cieków przewidzian¹ do lokalizacji w rejonie wsi

Staniszcze Ma³e, systemem  grawitacyjno-t³ocznym kanalizacji

sanitarnej prowadzonej na terenach zabudowanych, wolnych

od zabudowy i  w  granicach pasa drogowego dróg/ulic, zgodnie

z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi; czasowo dopuszcza

siê odprowadzenie �cieków bytowych do bezodp³ywowych zbior-

ników wybieralnych z odprowadzeniem na istniej¹ce oczyszczal-

nie �cieków; zakaz lokalizacji indywidualnych systemów oczysz-

czania �cieków na terenach o funkcjach mieszkaniowych (MN,

MJ, MM, MW, MU) i us³ugowych (UPo, UPs, UCs, UCh, UCc,

UCk) oraz rolniczego wykorzystania �cieków,

2) odprowadzenie �cieków przemys³owych do zorganizo-

wanego systemu kanalizacji zak³adowej z odprowadzeniem na

oczyszczalniê �cieków, po spe³nieniu wymagañ i warunków okre-

�lonych przepisami odrêbnymi,

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ujêtych

w szczelne, otwarte lub zamkniête systemy kanalizacyjne z po-

wierzchni szczelnej terenów przemys³owych, sk³adowych, baz

transportowych i dróg wojewódzkich, a tak¿e z parkingów i po-

wierzchni szczelnej obiektów magazynowania i dystrybucji pa-

liw o natê¿eniu odp³ywu okre�lonym przepisami odrêbnymi,

powinny byæ oczyszczone przed wprowadzeniem do wód i ziemi

do parametrów wymaganych przepisami odrêbnymi; wody opa-

dowe odprowadzane do wód i ziemi z pozosta³ych terenów oraz

z dachów obiektów nie wymagaj¹ oczyszczania.

3. Warunki rozwoju sieci i zaopatrzenia w energiê elek-
tryczn¹:

1) poprawa zaopatrzenia Osiedla Fosowskie w energiê

elektryczn¹ poprzez budowê nowych stacji transformatorowych

15kV, zgodnie z rysunkiem planu:

a) na terenach zabudowanych nale¿y realizowaæ linie ka-

blowe nn; dopuszcza siê modernizacjê i rozbudowê istniej¹-

cych linii 15 kV napowietrznych i kablowych, pod warunkiem

pozostawienia linii w istniej¹cych osiach,

b)  dopuszcza siê modernizacjê i rozbudowê istniej¹cych

stacji transformatorowych, w tym tak¿e wymiany na inny typ,

2) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ nowych odbiorców

przemys³owych - na warunkach technicznych wydanych przez

w³a�ciwy Zak³ad Energetyczny, z obowi¹zkiem  sytuowania no-

wych stacji transformatorowych na terenie odbiorcy,

3) o�wietlenie uliczne, zasilane kablowo lub napowietrz-

nie, sytuowaæ w pasach drogowych. W uzasadnionych przypad-

kach dopuszcza siê sytuowanie latarñ poza pasem drogowym

za zgod¹ w³a�ciciela terenu.

4. Warunki rozwoju  telekomunikacji:
1) zaleca siê stosowaæ przy rozwoju sieci konfiguracje

gwia�dzisto - wieloboczn¹,

2) na terenach koncentracji mieszkalnictwa i us³ug, a tak-

¿e na projektowanych terenach zabudowy mieszkaniowej - obo-

wi¹zkowo stosowaæ linie podziemne; na pozosta³ych terenach

dopuszcza siê stosownie linii napowietrznych.

5. Warunki zaopatrzenia w ciep³o:
1) zaopatrzenie w ciep³o  nowych obiektów - z indywidual-

nych �róde³ ciep³a na paliwa niskoemisyjne lub na paliwa sta³e,

z wykorzystaniem urz¹dzeñ niskoemisyjnych; zaleca siê stoso-

wanie paliw lub urz¹dzeñ niskoemisyjnych w obiektach istnie-

j¹cych,

2) ustala siê docelowe zaopatrzenie miasta w gaz.  Wpro-

wadzenie sieci gazu na teren objêty planem mo¿liwe z kierunku

Ozimka lub Zawadzkiego; prowadzenie sieci zgodnie z przepi-

sami odrêbnymi.

6. Odprowadzenie odpadów:
1) odpady bytowe - minimalizowaæ ilo�æ wytwarzanych

odpadów, gromadziæ w sposób selektywny (wynikaj¹cy z ich

sk³adu fizyko-chemicznego) w sposób bezpieczny dla �rodowi-

ska; odprowadzenie na sk³adowisko komunalne,

2) odpady niebezpieczne - minimalizowaæ ilo�æ odpadów;

gromadziæ selektywnie w szczelnych zbiornikach i przekazywaæ

do unieszkodliwienia upowa¿nionym jednostkom gospodar-

czym,

3) odpady inne ni¿ niebezpieczne - minimalizowaæ ilo�æ

wytwarzanych odpadów,  gromadziæ w sposób selektywny (wy-

nikaj¹cy z ich sk³adu fizyko-chemicznego) w sposób bez-

pieczny dla �rodowiska; wykorzystaæ gospodarczo lub uniesz-

kodliwiæ w sposób zgodny z przepisami odrêbnymi.

Rozdzia³ V
Przepisy koñcowe

§ 40.1. Zgodnie z art.10  ust.3 i art. 36 ust. 3 ustawy o

zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê   nastêpuj¹ce staw-

ki procentowe, w stosunku do wzrostu warto�ci nieruchomo�ci

objêtych niniejszym planem, s³u¿¹ce naliczaniu jednorazowej

op³aty uiszczanej przez w³a�cicieli  nieruchomo�ci w przypadku

ich zbycia w ci¹gu 5 lat od dnia, w którym ustalenia planu sta³y

siê obowi¹zuj¹ce:

1) tereny oznaczone symbolem  MN, MJ i MU -  20%,

2) tereny oznaczone symbolem  UCs, UCh, UCc, UCk, PP

i PS - 30%.
2. Ustala siê na poziomie 0 % stawkê, procentow¹, o któ-

rej mowa w ust. 1,  dla pozosta³ych terenów.

§ 41. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmi-

strzowi  Kolonowskiego.

§ 42. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku  Urzêdo-

wym Województwa Opolskiego i wchodzi w ¿ycie po up³ywie

14 dni od dnia jej og³oszenia.

Przewodnicz¹cy

Rady Miejskiej

Herbert Wac³awczyk


