
UCHWAŁA NR VIII/51/2015
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594, poz. 645, poz. 1310, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), w związku z uchwałą nr 
XXXVI/369/2013 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia, po stwierdzeniu, że nie naruszono 
ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gogolin, przyjętego uchwałą 
nr L/461/2014 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 2 września 2014 r., Rada Miejska w Gogolinie uchwala co 
następuje:

DZIAŁ I.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia, zwany w dalszej treści 
uchwały „planem”.

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej „planem”, obejmuje obręb ewidencyjny wsi Malnia i fragment 
obrębu ewidencyjnego wsi Chorula.

3. Granice obszaru objętego planem określone są na rysunku planu w skali 1:2000.

4. Integralnymi częściami uchwały są:

1) rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 3, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały;

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do 
uchwały;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

5. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu.

§ 2. 1. W planie nie określono wymaganych obligatoryjnie:

1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych a także 
obszarów osuwania się mas ziemnych, ponieważ na obszarze objętym planem takie obiekty, tereny i obszary 
nie występują;

2) obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, ponieważ nie zostały opracowane mapy zagrożenia 
powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego, na podstawie których – zgodnie z przepisami odrębnymi – 
uwzględnia się obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi w miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego.

2. W planie, poza terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, nie określono szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomości ze względu na brak takiej potrzeby i konieczności.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) w grupie oznaczeń ogólnych i regulacyjnych: linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy;

2) w grupie oznaczeń dotyczących przeznaczenia terenów:

a) symbole literowe określające przeznaczenie terenów,

b) symbole cyfrowe wyróżniające tereny o różnych zasadach zagospodarowania i kształtowania zabudowy;
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3) w grupie oznaczeń dotyczących ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: tereny i obiekty 
objęte ochroną ustaleniami planu, tj.:

a) ciąg dolinny cieku Abisynia,

b) zadrzewienia i zakrzewienia na gruntach rolnych;

4) w grupie oznaczeń dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: tereny i obiekty objęte ochroną 
ustaleniami planu, tj.:

a) strefa ochrony konserwatorskiej „historycznego układu ruralistycznego”,

b) zabytki architektury,

c) stanowiska archeologiczne;

5) w grupie oznaczeń dotyczących ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, kształtowania zabudowy, 
podziału nieruchomości:

a) linie zabudowy obowiązujące,

b) linie zabudowy nieprzekraczalne,

c) linie zabudowy nieprzekraczalne dla budynków mieszkalnych:

6) w grupie ustaleń dotyczących zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej:

a) rezerwa terenu pod przyszłą rozbudowę dróg,

b) istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne SN – do przełożenia.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny lub przykładowy.

§ 4. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) „budynku podstawowym” – należy przez to rozumieć budynek o funkcji takiej jak przeznaczenie terenu;

2) „budynkupomocniczym” – należy przez to rozumieć budynki o funkcji garażowej, magazynowej, 
i warsztatowej, służące obsłudze działalności usługowej, prowadzonej w granicach tej samej nieruchomości;

3) „dachu płaskim” – należy przez to rozumieć dach o nachyleniu podstawowych połaci pod kątem do 14°;

4) „dachu niskim” – należy przez to rozumieć dach o nachyleniu podstawowych połaci pod kątem w granicach 
powyżej 14° do 29°;

5) „dachu wysokim” – należy przez to rozumieć dach o nachyleniu podstawowych połaci pod kątem w granicach 
powyżej 29° do 45°;

6) „działce” bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć działkę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

7) „drodze” – należy przez to rozumieć drogi i ulice wydzielone na rysunku planu;

8) „działce sąsiedniej” – należy przez to rozumieć najbliższą działkę budowlaną dostępną z tej samej dogi;

9) „linii zabudowy nieprzekraczalnej” – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą najmniejszą dopuszczalną 
odległość budynków oraz budowli nadziemnych, nie będących sieciami infrastruktury technicznej, od dróg;

10) „linii zabudowy obowiązującej” – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą wymaganą odległość 
budynków podstawowych i/lub towarzyszących od dróg; linia ta jest jednocześnie nieprzekraczalną linią 
zabudowy dla budynków pomocniczych, gospodarczych i garażowych oraz budowli nadziemnych nie będących 
sieciami infrastruktury technicznej;

11) „małym budynku gospodarczym” - należy przez to rozumieć parterowy budynek gospodarczy 
o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m;

12) „obiektach towarzyszących” – należy przez to rozumieć budynki, lokale oraz urządzenia terenowe o funkcji 
uzupełniającej lub wzbogacającej funkcję podstawową terenu;

13) „parcelacji” – należy przez to rozumieć podziały geodezyjne w celu wydzielenia nowych działek 
budowlanych;
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14) „przepisach budowlanych” – należy przez to rozumieć przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane oraz przepisy techniczno-budowalne, o których mowa w tej ustawie;

15) „przepisach odrębnych” – należy przez to rozumieć nie wymienione wyżej przepisy ustaw i rozporządzeń 
oraz przepisy aktów prawa miejscowego powszechnie obowiązujących na terenie województwa opolskiego;

16) „reklamie” – należy przez to rozumieć grafikę umieszczoną na materialnym podłożu lub formę przestrzenną 
niosąca wizualny przekaz informacyjno – reklamowy;

17) „reklamie remontowej” – należy przez to rozumieć reklamę na siatce okrywającej rusztowanie budowlane 
lub ogrodzenie terenu budowy;

18) „standardach jakości środowiska” – należy przez to rozumieć standardy jakości środowiska wymagane na 
podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska;

19) „szerokości elewacji frontowej” – – należy przez to rozumieć szerokość zewnętrznej ściany budynku od 
strony drogi, z której odbywa się główny wjazd na działkę; do szerokości elewacji frontowej nie wlicza się 
wykuszy i wiatrołapów oraz ścian w uskoku większym niż 3 m;

20) „szerokości frontu działki” – należy przez to rozumieć długość granicy działki przylegającej do drogi 
z której odbywa się główny wjazd na działkę;

21) „szyldzie” – należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie miejsca stałego wykonywania działalności, 
zawierające oznaczenie przedsiębiorcy – firmę lub nazwę przedsiębiorcy ze wskazaniem formy prawnej, a w 
przypadku osoby fizycznej – imię i nazwisko przedsiębiorcy oraz nazwę, pod którą wykonuje działalność 
i zwięzłe określenie przedmiotu prowadzonej działalności;

22) „szyldzie reklamowym” – należy przez to rozumieć zewnętrzne oznaczenie stałego miejsca wykonywania 
przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, umieszczone w sąsiedztwie witryny lub wejścia do 
lokalu/miejsca prowadzenia działalności, zawierające grafikę informacyjno – reklamową określającą nazwę 
i charakter prowadzonej działalności;

23) „terenie” – należy przez to rozumieć fragment obszaru objętego planem wydzielony liniami 
rozgraniczającymi tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania terenu 
i kształtowania zabudowy;

24) „uciążliwości” – należy przez to rozumieć zjawiska wpływające ujemnie na stan otaczającego środowiska, 
które utrudniają lub pogarszają komfort życia ludzi, w szczególności hałas, drgania, zanieczyszczenie 
powietrza, nieprzyjemne zapachy;

25) „usługach” – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą prowadzoną w budynkach lub lokalach 
użytkowych, służącą zaspokojeniu potrzeb ludności, nie związaną z wytwarzaniem dóbr materialnych 
metodami przemysłowymi; do usług nie zalicza się obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej 
niż 2000 m2;

26) „usługach nieuciążliwych” - należy przez to rozumieć usługi nie wymagające placów składowych i bazy 
transportowej oraz nie powodujące szkodliwego oddziaływania na środowisko i zdrowie ludzi, a także 
uciążliwości wykraczających poza granice:

a) lokalu użytkowego - jeśli lokal ten znajduje się w budynku mieszkalnym,

b) budynku usługowego – jeśli budynek ten znajduje się w granicach jednej działki z budynkiem mieszkalnym,

c) działki – jeśli obiekt usługowy znajduje się na działce o funkcji wyłącznie usługowej;

27) „usługach użyteczności publicznej” – należy przez to rozumieć rodzaje usług zgodne z przeznaczeniem 
budynków użyteczności publicznej zdefiniowanych w przepisach budowlanych;

28) „wysokości ściany frontowej” - należy przez to rozumieć wysokość ściany frontowej mierzoną od 
najwyższego naturalnego poziomu terenu w linii tej ściany do:

a) najwyższego punktu górnej krawędzi ściany - w budynkach z dachem płaskim,

b) okapu, tj. dolnej, głównej krawędzi dachu, lub głównego gzymsu wieńczącego ścianę - w budynkach 
z dachem innym niż płaski, usytuowanych kalenicowo względem drogi,

c) najwyższego punktu pionowej krawędzi ściany – w budynkach z dachem innym niż płaski, usytuowanych 
szczytowo względem drogi;
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29) „wysokość budynku” - należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od najwyższego naturalnego 
poziomu terenu w linii ściany frontowej do najwyższego poziomu dachu lub stropodachu;

30) „zieleni towarzyszącej” – należy przez to rozumieć zieleń o funkcji estetycznej, rekreacyjno-wypoczynkowej 
oraz ogrody przydomowe.

2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszej uchwale a zdefiniowane w przepisach budowlanych należy rozumieć 
zgodnie z tymi przepisami.

DZIAŁ II.
Ustalenia ogólne

Rozdział 1.
Przeznaczenie terenów

§ 5. Na obszarze objętym planem wydziela się liniami rozgraniczającymi tereny o następującym przeznaczeniu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej, w tym:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem MN/RM,

c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczone na rysunku planu 
symbolem MNU,

d) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług oraz zabudowy zagrodowej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem MNU/RM,

e) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczony na rysunku planu symbolem MW;

2) tereny zabudowy usługowej, w tym:

a) teren obiektów usług oświaty i wychowania, oznaczony na rysunku planu symbolem UO,

b) teren obiektów usług ochrony zdrowia, oznaczony na rysunku planu symbolem UZ,

c) tereny obiektów kultu religijnego, oznaczone na rysunku planu symbolem UKr,

d) teren sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem US;

3) tereny użytkowane rolniczo, w tym:

a) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolem R,

b) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem RM,

c) tereny dróg dojazdowych do gruntów rolnych, oznaczone na rysunku planu symbolem RD;

4) tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, w tym:

a) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, oznaczone na rysunku planu symbolem P,

b) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług, oznaczone na rysunku planu symbolem 
PU,

c) teren farmy fotowoltaicznej, oznaczony na rysunku planu symbolem PEs;

5) tereny zieleni i wód, w tym:

a) lasy oznaczone na rysunku planu symbolem ZL,

b) tereny zadrzewione i zakrzewione, oznaczone na rysunku planu symbolem Z,

c) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP,

d) tereny ogrodów działkowych oznaczone na rysunku planu symbolem ZD,

e) tereny ogrodów przydomowych, oznaczone na rysunku planu symbolem ZO,

f) cmentarz oznaczony na rysunku planu symbolem ZC,
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g) tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS;

6) tereny komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym:

a) tereny autostrady, oznaczone na rysunku planu symbolem KDA,

b) tereny drogi wojewódzkiej klasy głównej - docelowo gminnej klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu 
symbolem KDG(L),

c) teren drogi wojewódzkiej klasy głównej - docelowo gminnej klasy lokalnej, z przejazdem przez autostradę, 
oznaczony na rysunku planu symbolem KDG(L)/A,

d) tereny dróg gminnych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolem KDD,

e) teren drogi gminnej klasy dojazdowej z przejazdem przez autostradę, oznaczony na rysunku planu symbolem 
KDD/A,

f) teren placu w ciągu dróg gminnych, oznaczony na rysunku planu symbolem KPP,

g) tereny parkingów oznaczone na rysunku planu symbolem KP,

h) tereny dróg wewnętrznych osiedlowych oznaczone na rysunku planu symbolem KDWo,

i) tereny dróg wewnętrznych dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolem KDWd,

j) teren dróg wewnętrznych z przejazdem przez autostradę, oznaczony na rysunku planu symbolem KDWd/A,

k) tereny dojazdów do działek budowlanych oznaczone na rysunku planu symbolem KX,

l) teren obiektów gospodarki wodnej oznaczony na rysunku planu symbolem GW.

§ 6. 1. Usługi dopuszczone na terenach MNU i MNU/RM można lokalizować:

1) w budynkach mieszkalno-usługowych, przez które należy rozumieć budynki z jednym lokalem użytkowym 
i jednym lokalem mieszkalnym o dowolnym stosunku powierzchni całkowitej tych lokali;

2) w budynkach usługowych, zlokalizowanych w granicach jednej działki z budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym, za wyjątkiem budynków użyteczności publicznej i usług noclegowych, które można również 
lokalizować na wydzielonych działkach, tj. bez budynków mieszkalnych.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, wyklucza się rodzaje usług, które w powszechnym odczuciu kolidują 
z funkcją mieszkaniową, takie jak np.: usługi pogrzebowe, nocne lokale rozrywkowe, itp.

§ 7. Dopuszczenie na terenach MN/RM i MNU/RM zabudowy zagrodowej oznacza możliwość adaptacji 
istniejącej zabudowy zagrodowej, tj. możliwość jej zachowania oraz uzupełniania, przebudowy, rozbudowy, 
nadbudowy i odbudowy, za wyjątkiem budowy nowych budynków inwentarskich oraz związanych z nimi budowli 
rolniczych, a także rozbudowy istniejących budynków inwentarskich, której celem jest zwiększenie obsady.

§ 8. Na terenach zabudowy zagrodowej RM dopuszcza się uzupełnianie istniejącej zabudowy zagrodowej 
zabudową mieszkaniową jednorodzinną, z wydzielaniem działek pod tą zabudowę, pod warunkiem, że na 
wydzielanych działkach nie występują uciążliwości związane z funkcjonowaniem zabudowy zagrodowej.

§ 9. Obiektami produkcyjnymi, składami i magazynami w rozumieniu niniejszej uchwały są: zakłady 
produkcyjne i produkcyjno-usługowe, w tym rzemieślnicze i przemysłowe, oraz usługi związane z transportem, 
składowaniem, budownictwem, motoryzacją, takie jak: bazy logistyczne, bazy transportowe, handel hurtowy, bazy 
budowlane, stacje remontowe i stacje obsługi pojazdów mechanicznych, itp., z dopuszczeniem: usług handlu 
związanych z prowadzoną działalnością produkcyjną, usług służących obsłudze firm, usług służących obsłudze 
pracowników i klientów zakładu, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 
2000 m2.

§ 10. Na terenach, o których mowa w § 5, można:

1) lokalizować nowe obiekty budowlane wraz z urządzeniami budowlanymi oraz przebudowywać, 
rozbudowywać, nadbudowywać i odbudowywać obiekty istniejące, wykonywać inne roboty budowlane, 
a także zmieniać sposób użytkowania istniejących obiektów lub ich części oraz sposób zagospodarowania 
terenu, zgodnie z przepisami niniejszej uchwały;

2) przebudowywać, rozbudowywać i wymieniać istniejące oraz lokalizować nowe sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, jeśli nie koliduje to z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem terenów;
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3) urządzać zieleń towarzyszącą oraz lokalizować obiekty małej architektury podnoszące walory estetyczne 
i użytkowe terenów.

§ 11. Istniejące budynki, budowle i urządzenia o funkcji niezgodnej z ustalonym w niniejszej uchwale 
przeznaczeniem terenu można przebudowywać, rozbudowywać oraz nadbudowywać zgodnie z zasadami 
kształtowania zabudowy oraz wskaźnikami zagospodarowania działki określonymi dla terenu, na którym się 
znajdują, jeśli ich funkcjonowanie:

1) nie narusza zasad ochrony środowiska określonych w Rozdziale 3, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów 
§ 20 ust. 1 i § 22;

2) spełnia wszystkie wymogi wynikające z przepisów odrębnych z zakresu ochrony środowiska.

§ 12. Szczegółowe przeznaczenie terenów wymienionych w § 5, w tym dopuszczenia i ograniczenia, określają 
ustalenia szczegółowe.

Rozdział 2.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych i zasady oraz warunki sytuowania ogrodzeń, zasady kształtowania zabudowy oraz 
wskaźniki zagospodarowania terenu, zasady scalania i podziału nieruchomości

§ 13. Ze względu na wymagania funkcjonalne kształtowania przestrzeni należy, w przypadku podziałów 
geodezyjnych dokonywanych w celu zmiany istniejących granic działek lub w celu wydzielenia nowych działek 
poza terenami przewidzianymi do scalenia i podziału nieruchomości:

1) stosować się do ustaleń szczegółowych określających minimalne wielkości działek budowlanych 
z zastrzeżeniem §18 ust. 2;

2) zapewnić dostęp do nowych działek budowlanych odpowiadający wymogom określonym w przepisach 
budowlanych;

3) zachować wymagane odległości pomiędzy istniejącymi budynkami i nowymi granicami działek, określone 
w przepisach budowlanych;

4) zagwarantować możliwość racjonalnego korzystania z istniejących obiektów budowlanych.

§ 14. W celu ochrony walorów estetycznych przestrzeni określa się następujące nakazy i zakazy:

1) należy stosować się do linii zabudowy określonych w ustaleniach szczegółowych w powiązaniu z rysunkiem 
planu, przy czym podane odległości mierzy się od drogi w linii rozgraniczającej do najbardziej wysuniętej 
ściany budynku z pominięciem balkonów, loggii, wykuszy, wiatrołapów, wysuniętych poza obrys budynku 
nie więcej niż 1 m oraz elementów wejścia do budynku (schody, podest, daszek, pochylnia);

2) na działkach, dla których rysunek planu nie określa linii zabudowy obowiązuje istniejąca linia zabudowy, tj. 
linia wyznaczona przez istniejące budynki podstawowe, a w przypadku niezgodności tej linii z przepisami 
odrębnymi lub braku zabudowy na działce należy stosować się do przepisów odrębnych określających 
wymagane odległości obiektów budowlanych od drogi;

3) nowe budynki na działkach niezabudowanych należy sytuować:

a) ścianami bocznymi równolegle do bocznych granic działki,

b) na działkach o nieregularnym kształcie - w nawiązaniu do zabudowy na działce sąsiedniej,

c) na działkach o nieregularnym kształcie i braku zabudowy na działkach sąsiednich – równolegle do jednej 
z bocznych granic działki;

4) nowe budynki na działkach zabudowanych należy sytuować w nawiązaniu do układu istniejącej zabudowy;

5) dachy wysokie należy wykonywać w kolorystyce dachów tradycyjnych, tj. w stonowanych odcieniach 
czerwieni, brązu i szarości;

6) przy rozbudowie budynków dach nad nową częścią budynku należy pokryć podobnym rodzajem materiału i w 
podobnym kolorze jak pokrycie dachu istniejącego; ustalenie nie dotyczy dachów płaskich;

7) w przypadku budynków w zabudowie bliźniaczej o jednorodnej architekturze zakazuje się rozbudowy 
pojedynczych segmentów a także przebudowy pojedynczych segmentów w sposób zmieniający istotnie wygląd 
elewacji frontowej, w tym zmiany rodzaju materiału wykończenia ścian elewacyjnych i dachu;
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8) zakazuje się umieszczania reklam:

a) na ścianach budynków, z wyjątkiem szyldów, szyldów reklamowych i reklam remontowych,

b) na ogrodzeniach, z wyjątkiem reklam remontowych;

9) zakazuje się reklam innych niż szyldy, szyldy reklamowe i reklamy remontowe na wszystkich terenach 
z wyjątkiem terenów MNU, MNU/RM, P i PU, gdzie dopuszcza się jedną taką reklamę w granicach 
nieruchomości, dotyczącą wyłącznie działalności gospodarczej prowadzonej na tej nieruchomości.

§ 15. 1. Za przestrzenie publiczne uznaje się: plac na terenie KPP, tereny ulic, tereny dróg wewnętrznych 
osiedlowych, tereny parkingów KP, tereny zieleni urządzonej ZP.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, zabrania się:

1) sytuowania kiosków i straganów;

2) sytuowania reklam, z wyjątkiem elementów informacji turystycznej takich jak tablice informacyjne, 
drogowskazy, mapy, itp.;

3) na terenach ulic i dróg wewnętrznych osiedlowych – sytuowania słupów, znaków drogowych, obiektów małej 
architektury oraz schodów, pochylni lub ramp, w sposób ograniczający możliwość swobodnego przejścia.

3. Chodniki w liniach rozgraniczających ulic należy dostosować do potrzeb ruchu osób niepełnosprawnych.

§ 16. 1. Od strony przestrzeni publicznych należy stosować ogrodzenia ażurowe o wysokości do 1,5 m, 
z możliwością podmurówki o wysokości do 0,5 m.

2. Jeśli na działce sąsiedniej istnieje trwałe ogrodzenie, należy zachować taką samą wysokość.

3. Wyklucza się:

1) ogrodzenia pełne, z wyjątkiem filarów przy bramach i furtkach oraz murków wydzielających miejsca 
pojemników na odpady;

2) ogrodzenia z ażurowych prefabrykatów betonowych.

§ 17. 1. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu dla poszczególnych terenów 
określają ustalenia szczegółowe.

2. Ustalone w ustaleniach szczegółowych wskaźniki zagospodarowania terenu, zasady kształtowania zabudowy 
stosuje się do nowej zabudowy oraz rozbudowy istniejących budynków odpowiednio do zakresu rozbudowy, 
a także do zmian zagospodarowania terenów; nie stosuje się ich w przypadku remontów i przebudowy istniejących 
obiektów, a także w przypadku odbudowy istniejących obiektów, jeśli uzasadnione to jest istniejącym 
zagospodarowaniem działki budowlanej.

3. Dopuszcza się niższą niż określona w planie minimalna intensywność zabudowy w przypadku etapowej 
realizacji zabudowy.

4. Określona w ustaleniach szczegółowych geometria dachów dotyczy głównej bryły dachu; dopuszcza się inne 
nachylania połaci dachowych nad oknami doświetlającymi poddasze oraz nad parterowymi częściami budynków 
wychodzącymi poza jego główną bryłą, takimi jak: wiatrołapy, werandy, wykusze, zadaszenia tarasów, 
dobudowane garaże itp.

5. Określona w ustaleniach szczegółowych szerokość elewacji frontowej dotyczy budynków sytuowanych 
w pierwszej linii zabudowy od strony drogi, z której odbywa się główny wjazd na działkę.

§ 18. 1. Zasady scalania i podziału nieruchomości dla terenów, na których zachodzi taka potrzeba 
i konieczność, określają ustalenia szczegółowe.

2. Określone w ustaleniach szczegółowych minimalne powierzchnie działek nie dotyczą działek wydzielanych 
pod przepompownie ścieków i stacje transformatorowe, o których mowa w § 47 ust. 4 i § 49 ust. 2.

Rozdział 3.
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego

§ 19. 1. Na całym terenie objętym planem zakazuje się działań mogących spowodować zanieczyszczenie wód 
podziemnych, w szczególności lokalizacji obiektów i urządzeń mogących spowodować zanieczyszczenie tych wód, 
z zastrzeżeniem ust. 2.
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2. Dopuszcza się odstąpienie od zakazu, o którym mowa w ust. 1 w przypadkach:

1) obiektów i urządzeń związanych z działalnością gospodarczą na terenach zabudowy techniczno-produkcyjnej P 
i PU, pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń;

2) przebudowy, rozbudowy oraz lokalizacji nowych obiektów inwentarskich w zabudowie zagrodowej, pod 
warunkiem realizacji inwestycji ograniczających zanieczyszczenia azotowe pochodzące z chowu lub hodowli 
zwierząt w tych obiektach, w tym szczególnie budowy płyt gnojowych i zbiorników na gnojowicę o wielkości 
odpowiedniej do wielkości inwentarza.

§ 20. 1. Funkcjonowanie obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług na terenach PU, a także 
obiektów produkcji rolniczej w zabudowie zagrodowej, w szczególności obiektów chowu i hodowli zwierząt, 
nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza nieruchomością, do której prowadzący 
działalność ma tytuł prawny ani uciążliwości na sąsiednich nieruchomościach z zabudową mieszkaniową.

2. Na terenach z obiektami, o których mowa w ust. 1, należy – w miarę możliwości - wprowadzać pasy zieleni 
izolacyjnej złożonej z roślinności średnio- i wysokopiennej wzdłuż granic od strony sąsiednich nieruchomości 
z zabudową mieszkaniową.

§ 21. Na terenach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe.

§ 22. W zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu obowiązują odpowiednio przepisy odrębne:

1) dla terenów MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) dla terenów MN/RM, MNU, MNU/RM - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej;

3) dla terenów RM – jak dla terenów zabudowy zagrodowej;

4) dla terenu UO – jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży.

§ 23. Zakazuje się stosowania urządzeń grzewczych o niskiej sprawności spalania; zaleca się stosowanie 
nowoczesnych, energo- i materiałooszczędnych urządzeń grzewczych z preferencją dla następujących czynników 
grzewczych: gaz, olej opałowy lekki, energia elektryczna, energia promieniowania słonecznego a na terenach 
zabudowy zagrodowej (RM) biogaz.

§ 24. 1. Wskazuje się stanowisko rośliny naczyniowej objętej częściową ochroną gatunkową - Zarazy 
czerwonawej, z którą należy postępować zgodnie z zasadami ochrony określonymi w przepisach odrębnych.

2. Obejmuje się ochroną:

1) rzadki gatunek rośliny naczyniowej - Goździcznika wyciętego, którego stanowisko określone jest na rysunku 
planu;

2) zbiorowiska ciepłolubnej roślinności murawowej i zaroślowej występujące na obszarach określonych na 
rysunku planu.

3. W celu ochrony roślin i zbiorowisk, o których mowa w ust. 2, zakazuje się ich umyślnego niszczenia oraz 
niszczenia ich siedlisk, jeśli nie dotyczą wykonywania czynności związanych z prowadzeniem racjonalnej 
gospodarki rolnej lub leśnej.

§ 25. 1. Obejmuje się ochroną ciąg dolinny cieku Abisynia pełniący funkcję korytarza ekologicznego 
o znaczeniu lokalnym, określony na rysunku planu.

2. Dla przywrócenia i ochrony funkcji przyrodniczej ciągu dolinnego cieku Abisynia określa się na jego 
powierzchni następujące nakazy i zakazy:

1) nakazy:

a) zachowania ciągłości ciągu dolinnego zapewniającej powiązanie elementów lokalnego systemu obszarów 
ochrony ekologicznej, w tym migrację drobnych zwierząt,

b) przywracania użytków zielonych przekształconych na grunty orne,

c) wprowadzania zieleni przywodnej i łęgowej,

d) na terenach 2MN i 1PU - zachowania powierzchni jako biologicznie czynnej;

2) zakazy:
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a) przekształcania użytków zielonych na grunty orne,

b) likwidowania i niszczenia zadrzewień i zakrzewień, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony 
przeciwpowodziowej lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów i naprawy urządzeń wodnych.

§ 26. 1. Ze względu na walory krajobrazowe i przyrodnicze obejmuje się ochroną istniejące zadrzewiania 
i zakrzewienia na gruntach rolnych pokazane na rysunku planu.

2. W celu ochrony walorów, o których mowa w ust. 1, zakazuje się likwidowania i niszczenia zadrzewień 
i zakrzewień, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Dopuszcza się wycinkę drzew i krzewów w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi lub wymianą gatunkową 
roślin na gatunki zgodne z siedliskiem i roślinnością potencjalną.

§ 27. 1. Ze względu na walory krajobrazowe obejmuje się ochroną widok na kościół z drogi 1KDG/L o zasięgu 
określonym na rysunku planu.

2. W zasięgu ochrony widoku, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się wprowadzania zadrzewień oraz 
sytuowania obiektów budowlanych zakłócających obserwację widoku.

§ 28. Dodatkowe zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego, jeśli wymagane są ze 
względu na specyfikę konkretnego terenu, określają ustalenia szczegółowe.

Rozdział 4.
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków

§ 29. Wskazuje się zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego – kościół p.w. Św. 
Franciszka. Wszystkie roboty budowlane przy zabytku należy prowadzić zgonie z przepisami odrębnymi z zakresu 
ochrony zabytków.

§ 30. 1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej „historycznego układu ruralistycznego”.

2. Dla strefy, o której mowa w ust. 1, określa się następujące nakazy i dopuszczenia w zagospodarowaniu 
terenów:

1) należy zachować układ zabudowy historycznej, tj. zabudowy pochodzącej sprzed 1945 r.;

2) układ nowych budynków powinien nawiązywać do układu zabudowy historycznej znajdującej się w granicach 
tej samej działki, a w przypadku braku takiej zabudowy - do układu zabudowy historycznej znajdującej się na 
działce sąsiedniej;

3) należy zachować charakter zabudowy historycznej, w tym formę architektoniczną i tradycyjne materiały 
wykończeniowe;

4) architektura nowych i rozbudowywanych budynków, z wyłączeniem małych budynków gospodarczych 
sytuowanych w głębi działki, powinna nawiązywać charakterem do architektury budynków zabytkowych 
i budynków, o których mowa w pkt. 3, w szczególności:

a) rzut prostokątny o proporcji boków co najmniej 1:1,5,

b) szerokość elewacji szczytowej nie większa niż 10 m,

c) dachy dwuspadowe o symetrycznym układzie podstawowych połaci, z możliwością dachów 
jednospadowych w budynkach gospodarczych, sytuowanych w granicy działki,

d) nachylenie podstawowych połaci dachowych w granicach 38º - 45º,

e) dopuszcza się inne nachylania połaci dachowych niż określone w lit. d nad parterowymi częściami 
budynków wychodzącymi poza jego główną bryłę, takimi jak: przedsionki, werandy, zadaszenia, itp., przy 
czym łączna powierzchnia zabudowy tych części nie może przekraczać 25% powierzchni całkowitej 
budynku,

f) doświetlenia poddaszy,z wyjątkiem okien połaciowych, należy sytuować symetrycznie na długości 
nie przekraczającej połowy długości połaci dachowej,

g) pokrycia dachowe z dachówki ceramicznej lub cementowej w kolorze ceglastym lub dowolnym odcieniu 
brązu;
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h) do wykończenia ścian zewnętrznych oraz murowanych części ogrodzeń stosować materiały tradycyjne 
(zalecany kamień wapienny),

i) poziom posadzki parteru nie wyżej niż 0,6 m nad poziomem terenu,

j) wszystkie obiekty architektoniczne w obrębie jednej działki powinny stanowić spójną stylistycznie całość.

§ 31. 1. Obejmuje się ochroną konserwatorską następujące zabytki architektury:

- dom, ul. Opolska 34,

- dom, ul. Leśna 5,

- dom ze stodołą (ruina), ul. Wiejska 5,

- dom z cz. gospodarczą (ruina), ul. Polna 12,

- dom z cz. gospodarczą, ul. Wodna 1,

- kapliczka – dzwonnica, ul. Opolska 29.

2. Dla budynków zabytkowych, o których mowa w ust. 1, określa się następujące nakazy i dopuszczenia:

1) należy zachować istniejącą formę architektoniczną budynków, tj. gabaryty i geometrię dachu oraz symetrię 
ścian szczytowych, a także rodzaj materiału pokrycia dachu i wykończenia ścian zewnętrznych oraz zachowane 
historyczne elementy konstrukcji budynków i wykończenia wnętrz;

2) odpowiednio do stanu zachowania – należy zachować lub przywrócić oryginalny wygląd zewnętrznych 
otworów okiennych i drzwiowych oraz zewnętrzny detal architektoniczny, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) dla nowej stolarki zewnętrznej określa się następujące wymagania:

a) okna i drzwi drewniane, lub wykończone drewnem,

b) wygląd okien i drzwi należy dostosować do stylu budynku, w szczególności wymagany jest symetryczny 
podział okien;

4) dopuszcza się zmiany sposobu użytkowania (funkcji) budynków zgodnie z przeznaczeniem terenu.

3. Dla zabytkowej kapliczki, o których mowa w ust. 1, określa się następujące nakazy i zakazy:

1) należy zachować historyczny wygląd i funkcję obiektu;

2) zakazuje się zmiany rodzaju materiałów wykończeniowych i historycznej kolorystyki.

§ 32. 1. Obejmuje się ochroną konserwatorską stanowiska archeologiczne ujęte w ewidencji wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, oznaczone w miejscowości Malnia numerami:

- 1 (stanowisko wielokulturowe),

- 2 (stanowisko kultury łużyckiej),

- 3 (stanowisko wielokulturowe),

- 4 (stanowisko o nieokreślonej kulturze),

- 5 (osada z okresu neolitu),

- 6 (osada kultury łużyckiej),

- 7 (stanowisko wielokulturowe),

- 14 (stanowisko wielokulturowe),

- 15 (punkt osadniczy z okresu neolitu oraz późnego okresu rzymskiego).

2. Roboty ziemne lub zmiany charakteru dotychczasowej działalności w miejscach stanowisk archeologicznych 
należy wykonywać zgodnie z zasadami ochrony zabytków określonymi w przepisach odrębnych.

Rozdział 5.
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy

§ 33. 1. Wskazuje się obszary zalewów powodziowych:
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1) Q 10% - na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat;

2) Q 1% - na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat.

2. Dla obszarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, określa się następujące zakazy:

1) budowy obiektów budowlanych oraz zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi, z wyjątkiem robót 
ziemnych i budowlanych związanych z ochroną przeciwpowodziową oraz utrzymaniem lub modernizacją 
istniejącego systemu melioracyjnego;

2) zadrzewiania gruntów rolnych.

3. Dla obszarów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, określa się następujące zakazy i nakazy:

1) na terenach użytkowanych rolniczo należy stosować się do zakazów określonych w ust. 2;

2) na pozostałych terenach należy w obiektach budowalnych stosować zabezpieczenia chroniące przed skutkami 
zlewów powodziowych.

§ 34. 1. Wskazuje się 50-cio metrową strefę sanitarną cmentarza.

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnych.

§ 35. Na terenach graniczących z autostradą obiekty budowlane należy sytuować w odległości od autostrady 
zgodnie z przepisami odrębnymi (na rysunku planu odległość pokazana linią wyznaczającą minimalną odległość 
obiektów budowlanych od autostrady, określona w przepisach odrębnych).

§ 36. W strefach kontrolowanych gazociągów obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 
i zabudowie określone w przepisach budowlanych.

§ 37. Obiekty budowlane oraz drzewa przy napowietrznych liniach elektroenergetycznych należy sytuować 
z zachowaniem odległości określonych w Polskich Normach: PN-E-05100-1:2000 Elektroenergetyczne linie 
napowietrzne - Projektowanie i budowa - Linie prądu przemiennego z przewodami roboczymi gołymi oraz N-SEP-
E-003 z 2003 r. Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu przemiennego z 
 przewodami pełnoizolowanymi oraz z  przewodami niepełnoizolowanymi.

§ 38. Na terenach zabudowy mieszkaniowej położonych w sąsiedztwie lasów budynki należy sytuować 
z zachowaniem wymaganych odległości od lasu, określonych w przepisach budowlanych.

Rozdział 6.
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,stawki procentowe,na 

podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości

§ 39. 1. Na terenach dróg i ulic, do czasu ich planowanej rozbudowy, dopuszcza się budowę, rozbudowę 
i przebudowę ogrodzeń działek w granicach nieruchomości.

2. Dla pozostałych terenów nie ustala się sposobu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów innego niż dotychczasowy.

§ 40. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określa się 
następujące stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę od wzrostu wartości nieruchomości:

1) w granicach terenów oznaczonych symbolami P, PU, PEs, UP – 30%;

2) w granicach pozostałych terenów – 5%”.

Rozdział 7.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji

§ 41. 1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów zainwestowania przez sieć istniejących i projektowanych 
ulic, dróg wewnętrznych oraz dojazdów do działek budowlanych, określonych na rysunku planu.

2. Powiązanie układu komunikacyjnego obszaru objętego planem z układem zewnętrznym drogą wojewódzką
nr 423.

3. Ustala się rozbudowę publicznych dróg do parametrów odpowiadających ich klasie technicznej, 
w miejscach, gdzie nie wyklucza tego istniejąca zabudowa.

4. Dopuszcza się:
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1) etapową budowę nowych i rozbudowę istniejących dróg;

2) przebudowę oraz remonty dróg w istniejących granicach własności z zachowaniem dotychczasowych 
parametrów drogi.

5. Dla terenów dróg określa się następujące zakazy i dopuszczenia:

1) zakazuje się lokalizacji urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu, z zastrzeżeniem 
§39 ust. 1;

2) zakaz, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, które można 
lokalizować na terenach ulic z zachowaniem wymogów określonych w przepisach odrębnych;

3) istniejące na terenach dróg obiekty nie związane z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu, jeśli 
nie powodują zagrożenia i utrudnień ruchu drogowego, mogą zostać zachowane.

6. Klasy dróg publicznych oraz szerokości dróg określają ustalenia szczegółowe.

§ 42. 1. Ustala się rezerwy terenowe pod przyszłą rozbudowę dróg:

1) dla drogi KDA (autostrada A4) przewidzianej do rozbudowy do pełnych parametrów technicznych 
odpowiadających klasie A (autostrada), tj. do szerokości 100 m, mierząc po 50 m od istniejącej osi autostrady 
A4;

2) dla dróg wewnętrznych 2KDWd i 2KDWd/A, przewidzianych do zaliczenia do gminnych dróg publicznych 
i rozbudowy do parametrów odpowiadających klasie dojazdowej, tj. do szerokości:

a) 10m, zgodnie z rysunkiem planu – na terenie istniejącej i planowanej zabudowy,

b) 15 m, zgodnie z rysunkiem planu – na pozostałym odcinku.

2. W granicach rezerw terenowych zakazuje się zmian istniejącego zagospodarowania mogących uniemożliwić 
lub istotnie utrudnić przyszłą rozbudowę drogi, z wyjątkiem budowy, rozbudowy i przebudowy ogrodzeń działek 
w granicach nieruchomości.

§ 43. 1. Wskazuje się projektowaną trasę obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423, realizowaną na 
podstawie przepisów odrębnych.

2. Na trasie obwodnicy i w jej sąsiedztwie zakazuje się zmian istniejącego zagospodarowania kolidujących 
z projektowaną drogą lub mogących utrudnić jej budowę.

§ 44. 1. Określa się minimalną ilość miejsc do parkowania (mp) w granicach działki:

1) zabudowa jednorodzinna – 2mp/1dom;

2) zabudowa wielorodzinna – 1mp/mieszkanie;

3) obiekty biurowe i administracyjne – 1mp/30-40 m2 pow. użytkowej, lecz nie mniej niż 1 mp;

4) sklepy – 1mp/30-50 m2 pow. użytkowej, ale nie mniej niż 2 mp/na 1 sklep;

5) inne obiekty usług użyteczności publicznej - 1mp/ 20-30 m2 pow. użytkowej, lecz nie mniej niż 1 mp;

6) kościoły – 1mp na 10 miejsc;

7) cmentarz – 1,5 mp na 1000 m2 cmentarza;

8) ogrody działkowe – 1mp na 5 ogródków;

9) boisko sportowe – 1mp/50 m2 pow. urządzeń sportowych + 1mp/10-15 odwiedzających;

10) korty tenisowe – 3mp/1 kort + 1mp/10-15 odwiedzających;

11) kręgielnie – 1mp/1tor;

12) restauracje – 1mp/4-8 m2 pow. sali dla gości;

13) salony gry – 1mp/10-20 m2 pow. użytkowej sali z maszynami, ale nie mniej niż 3mp;

14) hotele, pensjonaty – 1mp/4 łóżka;

15) przedszkole, żłobek – 1 mp/20/30 dzieci, ale nie mniej niż 1mp;
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16) szkoła - 1mp/30 uczniów;

17) hurtownie, przedsiębiorstwa -1mp/50/70 m2 pow. użytkowej lub 1mp/3 osoby zatrudnione;

18) magazyny, place magazynowe (składy) – 1mp/120 m2 pow. użytkowej lub na 3 osoby zatrudnione;

19) warsztaty samochodowe, stacje paliw z warsztatami napraw – 6 mp/1 stanowisko napraw;

20) myjnie samochodowe – 1mp/1 stanowisko do mycia;

2. Przez obiekty, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5 należy rozumieć budynki wolnostojące oraz lokale 
wbudowane.

3. Dla obiektów nie ujętych w ust. 1 ilości miejsc postojowych należy przyjmować przez analogię.

4. Na działkach wielofunkcyjnych wymaganą ilość miejsc do parkowania ustala się sumując ilość miejsc 
określonych dla odpowiednich obiektów.

5. Miejsca przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową powinny stanowić co 
najmniej 4% ogólnej liczby miejsc do parkowania, lecz nie mniej niż 1.

6. Ustalenie ust. 5 nie dotyczy działek z zabudową mieszkaniową jednorodzinną i zabudową zagrodową oraz 
innych, na których minimalna wymagana ilość miejsc do parkowania jest mniejsza niż 4.

7. Sposób realizacji miejsc do parkowania określają ustalenia szczegółowe, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Miejsca postojowe, o których mowa w ust. 5, należy lokalizować w sposób umożliwiający osobom 
niepełnosprawnym najdogodniejszy dostęp do budynku:

1) na styku z utwardzonym dojściem (o odpowiednim pochyleniu) lub dojazdem do wejścia zapewniającego 
osobom niepełnosprawnym dostęp do budynku;

2) w miejscu zapewniającym najkrótszą drogę do tego wejścia.

9. Przy obiektach usług użyteczności publicznej należy zapewnić miejsca postojowe dla rowerów.

Rozdział 8.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 45. 1. Dopuszcza się trwałą adaptację i modernizację wszystkich istniejących sieci i urządzeń uzbrojenia 
terenu nie kolidujących z istniejącym i planowanym.

2. Istniejące i projektowane zainwestowanie będzie obsługiwane z istniejących i projektowanych sieci 
infrastruktury technicznej.

§ 46. 1. Zaopatrzenie w wodę :

1) do celów bytowych - z sieci komunalnej;

2) do celów przeciwpożarowych i innych związanych z użytkowaniem terenów - z sieci komunalnej oraz 
alternatywnie lub uzupełniająco - poprzez przechwytywanie wód opadowych, podczyszczeniu 
i retencjonowaniu w zbiornikach przeznaczonych na ten cel.

2. Na terenach planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wymagana realizacja nowych odcinków 
sieci rozdzielczej.

§ 47. 1. Odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Ścieki przemysłowe przed wprowadzeniem do sieci komunalnej należy podczyścić w urządzeniach 
zakładowych w przypadkach zanieczyszczenia przekraczającego dopuszczalne wskaźniki.

3. Na terenach planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wymagana realizacja nowych odcinków 
sieci.

4. Dopuszcza się lokalizację przepompowni ścieków na wszystkich terenach w sposób nie kolidujący 
z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem. Dopuszcza się wydzielanie działek obejmujących tereny ich 
lokalizacji. Do przepompowni należy zapewnić stały dostęp.

§ 48. 1. Odprowadzenie wód opadowych (deszczowych i roztopowych) do sieci kanalizacji deszczowej 
z zastrzeżeniem 2 i 3.
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2. Wody opadowe, które mogą być zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi - z parkingów, placów 
manewrowych itp. - należy przed odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej oczyścić w separatorach.

3. Dopuszcza się:

1) przechwytywanie wód opadowych do zbiorników, o których mowa § 46 ust. 1 pkt 2;

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej odprowadzanie wód opadowych na własny teren.

4. Na terenach planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wymagana realizacja nowych odcinków 
sieci odprowadzających wody opadowe z projektowanych ulic.

§ 49. 1. Zaopatrzenie w energię elektryczną projektowanego zainwestowania z istniejących i projektowanych 
sieci, zgodnie z warunkami technicznymi wymaganymi na podstawie przepisów odrębnych.

2. Dopuszcza się budowę nowych stacji transformatorowych 15/0,4kV na wszystkich terenach w sposób 
niekolidujący z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem. Dopuszcza się wydzielanie działek stacji 
transformatorowych, na których budynki stacji mogą być sytuowane w odległości 1,5 m od granicy działki. Do 
stacji należy zapewnić stały dostęp.

3. Dopuszcza się prowadzenia prac remontowych i modernizacyjnych na istniejących odcinkach sieci 
elektroenergetycznych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4. Dla projektowanych, modernizowanych i przebudowywanych sieci elektroenergetycznych zaleca się 
stosowanie linii izolowanych, a na terenach zabudowy wyłącznie linii doziemnych.

5. Na terenach istniejącego i planowanego zainwestowania istniejące napowietrzne linie średniego i niskiego 
napięcia, kolidujące z istniejącą i planowaną zabudową, należy zastąpić liniami kablowymi.

§ 50. 1. Istniejące sieci teletechniczne nie kolidujące z projektowanym zagospodarowaniem - do zachowania.

2. Dopuszcza się rozbudowę kablowej sieci telekomunikacyjnej.

§ 51. 1. Wskazuje się projektowaną trasę gazociągu DN 1000, realizowanego na podstawie przepisów 
odrębnych.

2. Na trasie gazociągu i w jej sąsiedztwie zakazuje się zmian istniejącego zagospodarowania kolidujących 
z projektowanym gazociągiem lub mogących utrudnić jego budowę.

3. Istniejący gazociąg DN 400, PN 4,0 MPa – do modernizacji.

4. Dopuszcza się budowę gazowej sieci rozdzielczej z niezbędnymi urządzeniami na cele bytowe i grzewcze do 
wszystkich terenów zabudowy, w sposób nie kolidujący z istniejącym i planowanym zainwestowaniem.

§ 52. Ustala się następujące zasady sytuowania nowych sieci, o których mowa w § 46 – 50 oraz 51 ust. 4:

1) na terenach istniejącej i planowanej zabudowy nowe odcinki sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić 
w liniach rozgraniczających ulic jako sieci podziemne z zastrzeżeniem pkt 2;

2) w przypadkach uzasadnionych problemami realizacyjnymi dopuszcza się prowadzenie podziemnych sieci 
infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi ulic jedynie wzdłuż linii rozgraniczających 
poszczególne tereny lub wzdłuż granic działek;

3) na terenach niezabudowanych sieci należy lokalizować wzdłuż dróg, z zachowaniem odległości określonych 
w przepisach odrębnych.

§ 53. Zaopatrzenie w energię cieplną ze źródeł indywidualnych z uwzględnieniem warunków określonych 
w § 23.

§ 54. 1. Składowanie odpadów komunalnych w pojemnikach służących do czasowego gromadzenia odpadów 
stałych, z uwzględnieniem segregacji odpadów, usytuowanych na działkach budowlanych zgodnie z wymaganiami 
określonymi w przepisach odrębnych, i wywóz przez uprawnione firmy.

2. Z odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi, 
w szczególności należy zapewnić w granicach nieruchomości, gdzie są wytwarzane, odpowiednie miejsca do ich 
czasowego składowania i odbiór przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia.
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3. Na terenach zabudowy zagrodowej RM odpady rolnicze można wykorzystać do produkcji energii cieplnej 
i elektrycznej, przy czym pojemność zbiorników biogazu i komór fermentacyjnych w granicach jednego 
gospodarstwa rolnego nie może przekraczać 100 m3.

DZIAŁ III.
Ustalenia szczegółowe

Rozdział 1.
Tereny zabudowy mieszkaniowej

§ 55. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN ustala się:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania działki:

a) maksymalna/minimalna intensywność zabudowy: 0,5/0,1,

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 0,3,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki:

- 50% - na terenach 1MN i 2MN,

- 60% - na terenach 3MN, 4MN, 5MN,

d) na terenach 4MN do wyliczania wskaźników określonych w lit: a, b, c nie wlicza się powierzchni ogrodów 
określonych na rysunku planu,

e) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 44,

f) sposób realizacji miejsc do parkowania: garaże do dwóch stanowisk wbudowane, dobudowane lub 
wolnostojące, wiaty, teren utwardzony,

g) linie zabudowy w odległości określonej na rysunku planu:

- 5 m, 10 m, 12 m – na terenach 1MN,

- 4m, 5m, 7 m, 10 m – na terenach 2MN,

- 3 m, 5 m – na terenach – na terenach 3MN,

- 2 m, 3 m, 5 m – na terenach 4MN, zgodnie z rysunkiem planu, a w przypadku braku linii zabudowy na 
rysunku planu zgodnie z ustaleniem §14 pkt 2,

h) maksymalna wysokość ściany frontowej/budynku:

- budynki mieszkalne – 4,5 m/9,0 m,

- budynki gospodarcze i garaże – 2,5 m/6,0 m,

i) maksymalna szerokość elewacji frontowych – 15 m,

j) geometria dachu:

- budynki mieszkalne – dach wysoki, dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznym układzie 
podstawowych połaci,

- budynki gospodarcze i garaże – jak w budynku mieszkalnym a w przypadku garażu dobudowanego 
dopuszcza się również dach płaski,

k) w strefie ochrony konserwatorskiej zabudowę należy kształtować zgodnie z zasadami określonymi w §30;

3) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

a) minimalna szerokość frontu działek:

- dla budynków wolnostojących - 20 m,

- dla budynków bliźniaczych - 12 m,

b) minimalna powierzchnia działek:

- dla budynków wolnostojących - 700 m2,
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- dla budynków bliźniaczych - 450 m2,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego 90°, z dopuszczeniem odstępstw, jeśli są zgodne 
z przykładowym podziałem na działki budowlane pokazanym na rysunku planu;

4) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek poza procedurą scalania i podziału – jak w pkt 3, lit. b;

5) szczególne warunki zagospodarowania terenu 2MN: możliwe przekroczenie linii zabudowy przez garaże 
dobudowane do budynków mieszkalnych o nie więcej niż 6 m;

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów 4MN:

a) możliwe wydzielanie nowych działek w drugiej linii zabudowy pod warunkiem zapewnienia dojazdu, 
o którym mowa w § 13 pkt 2,

b) do czasu wydzielenia działek w drugiej linii zabudowy na powierzchni ogrodów określonej na rysunku planu 
dopuszcza się zagospodarowanie jak na terenach ZO;

7) szczególne warunki zagospodarowania terenu 5MN:

a) zakaz budowy nowych budynków mieszkalnych,

b) zakaz parcelacji.

§ 56. Dla terenów oznaczonych symbolami 1MN/RM, 2MN/RM ustala się:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej z dopuszczeniem 
zabudowy zagrodowej na warunkach określonych w §7;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania działki:

a) maksymalna/minimalna intensywność zabudowy: 0,5/0,1,

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 0,4,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki: 40%,

d) na terenach 2MN/RM do wyliczania wskaźników określonych w lit: a, b, c nie wlicza się powierzchni 
ogrodów określonych na rysunku planu,

e) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 44,

f) sposób realizacji miejsc do parkowania: garaże do dwóch stanowisk wbudowane, dobudowane lub 
wolnostojące, wiaty, teren utwardzony,

g) linie zabudowy: w odległości określonej na rysunku planu, a w przypadku braku linii zabudowy na rysunku 
planu zgodnie z ustaleniem §14 pkt 2,

h) maksymalna wysokość ściany frontowej/budynku:

- budynki mieszkalne – 4,5 m/9 m,

- budynki gospodarcze i garaże – 2,5 m/6 m,

- budynki gospodarcze w zabudowie zagrodowej – 4 m/9 m,

i) maksymalna szerokość elewacji frontowych – 15 m,

j) geometria dachu:

- budynki mieszkalne – dach wysoki, dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznym układzie 
podstawowych połaci,

- budynki gospodarcze i garaże – jak w budynku mieszkalnym a w przypadku garażu dobudowanego 
dopuszcza się również dach płaski,

- budynki gospodarcze w zabudowie zagrodowej – dach wysoki, dwuspadowy o symetrycznym układzie 
podstawowych połaci,

k) w strefie ochrony konserwatorskiej zabudowę należy kształtować zgodnie z zasadami określonymi w §30;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek:
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a) dla budynków wolnostojących - 700 m2,

b) dla budynków bliźniaczych - 450 m2;

4) szczególne warunki zagospodarowania terenów 2MN/RM:

a) możliwe wydzielanie nowych działek w drugiej linii zabudowy pod warunkiem zapewnienia dojazdu, 
o którym mowa w § 13 pkt 2,

b) do czasu wydzielenia działek w drugiej linii zabudowy na powierzchni ogrodów określonej na rysunku planu 
dopuszcza się zagospodarowanie jak na terenach ZO.

§ 57. Dla terenów oznaczonych symbolem MNU ustala się:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej z dopuszczeniem 
usług na warunkach określonych w §6 wraz z związanymi z nimi budynkami pomocniczymi;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania działki:

a) maksymalna/minimalna intensywność zabudowy: 0,6/0,1,

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 0,4,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki: 35%,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 44,

e) sposób realizacji miejsc do parkowania: garaże do dwóch stanowisk wbudowane, dobudowane lub 
wolnostojące, wiaty, teren utwardzony,

f) linie zabudowy: w odległości określonej na rysunku planu, a w przypadku braku linii zabudowy na rysunku 
planu zgodnie z ustaleniem §14 pkt 2,

g) maksymalna wysokość ściany frontowej/budynku:

- budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe i usługowe - 6 m/11 m,

- budynki gospodarcze, pomocnicze i garaże – 2,5 m/6 m,

h) maksymalna szerokość elewacji frontowych – 20 m,

i) geometria dachu:

- budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe, usługowe – dach wysoki, dwuspadowy lub wielospadowy 
o symetrycznym układzie podstawowych połaci,

- budynki gospodarcze, pomocnicze i garaże – jak w budynku mieszkalnym a w przypadku garażu 
dobudowanego dopuszcza się również dach płaski,

j) w strefie ochrony konserwatorskiej zabudowę należy kształtować zgodnie z zasadami określonymi w § 30;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla budynków wolnostojących - 900 m2,

b) dla budynków bliźniaczych - 500 m2.

§ 58. Dla terenów oznaczonych symbolem MNU/RM ustala się:

1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej z dopuszczeniem:

a) usług na warunkach określonych w § 6 wraz z związanymi z nimi budynkami pomocniczymi,

b) zabudowy zagrodowej na warunkach określonych w § 7;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania działki:

a) maksymalna/minimalna intensywność zabudowy: 0,6/0,1,

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 0,4,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki: 35%,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 44,
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e) sposób realizacji miejsc do parkowania: garaże do dwóch stanowisk wbudowane, dobudowane lub 
wolnostojące, wiaty, teren utwardzony,

f) linie zabudowy: w odległości określonej na rysunku planu, a w przypadku braku linii zabudowy na rysunku 
planu zgodnie z ustaleniem § 14 pkt 2,

g) maksymalna wysokość ściany frontowej/budynku:

- budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe i usługowe – 6 m/11 m,

- budynki gospodarcze, pomocnicze i garaże - 2,5 m/6 m,

- budynki gospodarcze w zabudowie zagrodowej – 4 m/9 m,

h) maksymalna szerokość elewacji frontowych – 15 m,

i) geometria dachu:

- budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe, usługowe – dach wysoki, dwuspadowy lub wielospadowy 
o symetrycznym układzie podstawowych połaci,

- budynki gospodarcze, pomocnicze i garaże – jak w budynku mieszkalnym a w przypadku garażu 
dobudowanego dopuszcza się również dach płaski,

- budynki gospodarcze w zabudowie zagrodowej – dach wysoki, dwuspadowy o symetrycznym układzie 
podstawowych połaci,

j) w strefie ochrony konserwatorskiej zabudowę należy kształtować zgodnie z zasadami określonymi w § 30;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek:

a) dla budynków wolnostojących - 900 m2,

b) dla budynków bliźniaczych - 500 m2.

§ 59. Dla terenu oznaczonego symbolem MW ustala się:

1) przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem budynków gospodarczych 
i garaży na potrzeby mieszkańców tego terenu;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania działki:

a) maksymalna/minimalna intensywność zabudowy: 0,6/0,3,

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 0,3,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki: 40%,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 44,

e) sposób realizacji miejsc do parkowania: garaże wolnostojące boksowe – nie więcej iż jeden garaż na 
1 budynek mieszkalny, alternatywnie lub uzupełniająco parkingi naziemne,

f) linie zabudowy: w odległości określonej na rysunku planu, a w przypadku braku linii zabudowy na rysunku 
planu zgodnie z ustaleniem § 14 pkt 2,

g) maksymalna wysokość ściany frontowej/budynku:

- budynki mieszkalne – 7 m/12 m,

- budynki gospodarcze i garaże - 2,5 m/6 m,

h) maksymalna szerokość elewacji frontowej: 24 m,

i) geometria dachu:

- budynek usługowy – dach wysoki, dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznym układzie 
podstawowych połaci,

- budynki pomocnicze – jak w budynku usługowym lub dachy płaskie;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu: zakaz parcelacji.
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Rozdział 2.
Tereny zabudowy usługowej

§ 60. Dla terenu oznaczonego symbolem UO ustala się:

1) przeznaczenie: teren obiektów usług oświaty i wychowania z budynkami pomocniczymi, z dopuszczeniem 
obiektów towarzyszących o funkcji sportowo-rekreacyjnej;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania działki:

a) maksymalna/minimalna intensywność zabudowy: 0,6/0,3,

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 0,3,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki: 25%,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 44,

e) sposób realizacji miejsc do parkowania: parking naziemny,

f) linia zabudowy: zgodnie z ustaleniem § 14 pkt 2,

g) maksymalna wysokość ściany frontowej/budynku:

- budynek usługowy - 8 m/12 m,

- budynki pomocnicze - 2,5 m/6 m,

h) maksymalna szerokość elewacji frontowej: 55 m,

i) geometria dachu: dowolna;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu: zakaz parcelacji.

§ 61. Dla terenu oznaczonego symbolem UZ ustala się:

1) przeznaczenie: teren obiektów usług ochrony zdrowia lecznictwa otwartego z budynkami pomocniczymi;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania działki:

a) maksymalna/minimalna intensywność zabudowy: 0,6/0,3,

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 0,3,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki: 25%,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 44,

e) sposób realizacji miejsc do parkowania: parking naziemny,

f) linie zabudowy: w odległości 10 m i 20 m zgodnie z rysunkiem planu, a w przypadku braku linii zabudowy 
na rysunku planu zgodnie z ustaleniem § 14 pkt 2,

g) maksymalna wysokość ściany frontowej/budynku:

- budynek usługowy – 7 m/12 m,

- budynki pomocnicze - 2,5 m/6 m,

h) maksymalna szerokość elewacji frontowej – 28 m,

i) geometria dachu - dowolna:

- budynek usługowy – dach wysoki, dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznym układzie 
podstawowych połaci,

- budynki pomocnicze - jak w budynku usługowym lub dachy płaskie;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu: zakaz parcelacji.

§ 62. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UKr ustala się:

1) przeznaczenie: teren obiektów kultu religijnego – świątynie z budynkami pomocniczymi i obiektami 
towarzyszącymi o funkcji administracyjnej, kulturalnej i oświatowej;
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2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania działki:

a) zakaz budowy nowych budynków, a także nadbudowy budynków istniejących,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki: 70%,

c) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 44, z zastrzeżeniem lit. d,

d) sposób realizacji miejsc do parkowania: parking przydrożny na terenie 3KDD;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu: zakaz parcelacji.

§ 63. Dla terenu oznaczonego symbolem 2UKr ustala się:

1) przeznaczenie: teren obiektu kultu religijnego - kapliczka dzwonnica;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania działki:

a) nakaz zachowania istniejącego obiektu zgodnie z ustaleniami § 31 ust. 3,

b) zakaz lokalizacji nowych naziemnych obiektów budowlanych,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki: 10%.

§ 64. Dla terenu oznaczonego symbolem US ustala się:

1) przeznaczenie: teren sportu i rekreacji, tj. dowolnego rodzaju odkrytych obiektów oraz urządzeń sportowych 
i rekreacyjnych z jednym budynkiem o funkcji sanitarnej i magazynowej;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania działki:

a) maksymalna/minimalna intensywność zabudowy: 0,005/-,

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 0,005,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki: 70%,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 44,

e) sposób realizacji miejsc do parkowania: parking naziemny,

f) maksymalna wysokość ściany frontowej/budynku: 3 m/7 m,

g) geometria dachu – dowolna;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu: zakaz parcelacji.

Rozdział 3.
Tereny użytkowane rolniczo

§ 65. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1R, 2R, 3R ustala się:

1) przeznaczenie: tereny rolnicze upraw polowych i użytków zielonych wraz z gruntowymi drogami dojazdowymi 
do nieruchomości rolnych oraz urządzeniami melioracji wodnych, z dopuszczeniem:

a) wprowadzania zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, z zastrzeżeniem § 27 i § 33,

b) robót budowlanych i ziemnych związanych z utrzymaniem lub modernizacją urządzeń melioracji wodnych,

c) na terenach 2R – robót budowlanych i ziemnych związanych z ochroną przeciwpowodziową,

d) na terenie 3R – zachowania istniejącego zbiornika wody źródlanej oraz budowy jednego ziemnego stawu 
rybnego o powierzchni wody do 0,1 ha2.

2) zasady ochrony przyrody: przy wprowadzaniu zadrzewień i zakrzewień śródpolnych należy wykorzystywać 
gatunki roślin zgodnie z siedliskiem i roślinnością potencjalną.

§ 66. Dla terenów oznaczonych symbolem RM ustala się:

1) przeznaczenie:

a) podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej,

b) uzupełniające – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dopuszczona na warunkach określonych w § 8;
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2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania działki, z zastrzeżeniem pkt. 4:

a) maksymalna/minimalna intensywność zabudowy: 0,6/0,1,

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 0,4,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki: 35%,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 44,

e) sposób realizacji miejsc do parkowania: garaże do dwóch stanowisk wbudowane, dobudowane lub 
wolnostojące, wiaty, teren utwardzony,

f) linie zabudowy: w odległości określonej na rysunku planu, a w przypadku braku linii zabudowy na rysunku 
planu zgodnie z ustaleniem § 14 pkt 2,

g) maksymalna wysokość ściany frontowej/budynku:

- budynki mieszkalne - 5,5m/11 m,

- garaże - 2,5 m/6 m,

- budynki gospodarcze – 9 m/4 m,

h) maksymalna szerokość elewacji frontowych – 15 m,

i) geometria dachu:

- budynki mieszkalne – dach wysoki, dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznym układzie 
podstawowych połaci,

- garaże – jak w budynku mieszkalnym a w przypadku garażu dobudowanego dopuszcza się również dach 
płaski,

- budynki gospodarcze – dach wysoki, dwuspadowy o symetrycznym układzie podstawowych połaci 
z dopuszczeniem dachów niskich, jeśli ze względu na szerokość budynku nie ma możliwości zachowania 
wymaganej wysokości,

j) w strefie ochrony konserwatorskiej zabudowę należy kształtować zgodnie z zasadami określonymi w § 30;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek: 1000 m2;

4) dla działek wydzielonych pod zabudowę mieszkaniową należy stosować odpowiednio zasady kształtowania 
zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania działki jak na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
określone w § 55 pkt 2.

§ 67. Dla terenów oznaczonych symbolem RD ustala się:

1) przeznaczenie: tereny dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych;

2) zasady zagospodarowania terenów: dopuszcza się budowę trwałych nawierzchni wraz z odwodnieniem pasa 
drogowego.

Rozdział 4.
Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej

§ 68. Dla terenów oznaczonych symbolem P ustala się:

1) przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, z wykluczeniem:

a) zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii,

b) produkcji zwierzęcej, tj. chowu zwierząt,

c) lokali mieszkalnych;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania działki:

a) maksymalna/minimalna intensywność zabudowy: 1,0/-,

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 0,5,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki: 15%,
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d) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 44,

e) sposób realizacji miejsc do parkowania: parkingi naziemne, miejsca garażowe w obiektach pomocniczych,

f) linie zabudowy w odległości określonej na rysunku planu, a w przypadku braku linii zabudowy na rysunku 
planu zgodnie z ustaleniem § 14 pkt 2,

g) maksymalna wysokość ściany frontowej/budynku: 6 m/9 m,

h) geometria dachu – dachy płaski i niskie;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek: 10 000 m2.

§ 69. Dla terenów oznaczonych symbolem 1PU ustala się:

1) przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług wraz z związanymi z nimi 
budynkami pomocniczymi, z wykluczeniem:

a) zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii,

b) produkcji zwierzęcej, tj. chowu zwierząt,

c) przedsięwzięć zaliczonych w przepisach odrębnych do mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko,

d) lokali mieszkalnych, poza mieszkaniem właściciela wydzielonym w budynku, w którym prowadzona jest 
działalność gospodarcza, lub w towarzyszącym działalności gospodarczej budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania działki;

a) maksymalna/minimalna intensywność zabudowy: 1,0/-,

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 0,5,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki: 20%,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 44,

e) sposób realizacji miejsc do parkowania: parkingi naziemne, garaże do dwóch stanowisk wbudowane, 
dobudowane lub wolnostojące, wiaty,

f) linie zabudowy w odległości określonej na rysunku planu,

g) maksymalna wysokość ściany frontowej/budynku:

- budynki usługowe, administracyjne i socjalne – 6 m/11 m,

- budynki produkcyjne i magazynowe – 4 m/9 m,

- budynki pomocnicze, gospodarcze i garaże – 2,5 m/6 m,

h) maksymalna szerokość elewacji frontowych – 20 m,

i) geometria dachu:

- budynki biurowe, administracyjne, socjalne i usługowe – dach wysoki, dwuspadowy lub wielospadowy 
o symetrycznym układzie podstawowych połaci,

- budynki produkcyjne, magazynowe i pomocnicze - dachy dowolne,

- budynki gospodarcze i garaże – jak w budynku mieszkalnym a w przypadku garażu dobudowanego 
dopuszcza się również dach płaski;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek: 2 000 m2.

§ 70. Dla terenu oznaczonego symbolem 2PU ustala się:

1) przeznaczenie: teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz usług wraz z związanymi z nimi 
budynkami pomocniczymi, z wykluczeniem:

a) zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii,

b) produkcji zwierzęcej, tj. chowu zwierząt,
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c) obiektów usługowych chronionych akustycznie,

d) lokali mieszkalnych;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania działki;

a) maksymalna/minimalna intensywność zabudowy: 1,0/-,

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 0,5,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki: 20%,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 44,

e) sposób realizacji miejsc do parkowania: parkingi naziemne, miejsca garażowe w obiektach pomocniczych,

f) linia zabudowy: zgodnie z przepisami odrębnymi,

g) maksymalna wysokość ściany frontowej/budynku:

- budynki produkcyjne, magazynowe usługowe, administracyjne i socjalne – 6 m/9 m,

- budynki pomocnicze – 3 m/6 m,

h) geometria dachu – dachy płaski i niskie;

3) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek: 5 000 m2.

§ 71. Dla terenu oznaczonego symbolem PEs ustala się:

1) przeznaczenie – teren farmy fotowoltaicznej;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

a) do odprowadzania energii z farmy należy stosować przewody elektryczne podziemne,

b) zakazuje się uprawiania powierzchni trawiastych pomiędzy ogniwami z wykorzystaniem sztucznego 
nawożenia, zaleca się ich wykaszanie ręcznie lub poprzez wypas,

c) należy zezwolić na spontaniczną sukcesję roślinności pomiędzy pasami ogniw.

Rozdział 5.
Tereny zieleni i wód

§ 72. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL ustala się:

1) przeznaczenie: lasy;

2) zasady ochrony przyrody: przy wymianie drzewostanu w ramach prowadzenia gospodarki leśnej należy 
wykorzystywać gatunki drzew zgodnie z siedliskiem i roślinnością potencjalną.

§ 73. Dla terenów oznaczonych symbolem Z ustala się:

1) przeznaczenie: tereny zadrzewień i zakrzewień;

2) zasady ochrony przyrody:

a) przy wymianie lub uzupełnianiu drzewostanu należy wykorzystywać gatunki drzew zgodnie z siedliskiem 
i roślinnością potencjalną,

b) w przypadku dominacji gatunków drzew i krzewów niezgodnych z siedliskiem i roślinnością potencjalną 
zalecana przebudowa gatunkowa istniejącej roślinności.

§ 74. Dla terenów oznaczonych symbolem 1ZP, 2ZP ustala się:

1) przeznaczenie: tereny zieleni urządzonej, tj. układu zieleni komponowanej z obiektami małej architektury 
o funkcji wypoczynkowej i rekreacyjnej, z dopuszczeniem placu zabaw.

2) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki:

a) na terenie 1ZP – 90%,

b) na terenie 2ZP – 80%;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: zakaz zabudowy.
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§ 75. Dla terenów oznaczonych symbolem ZD ustala się:

1) przeznaczenie: tereny ogrodów działkowych;

2) wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu: 95%,

b) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 44,

c) sposób realizacji miejsc do parkowania: parking naziemny usytuowany przy głównym wejściu na teren;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: dopuszcza się wyłącznie 
zabudowę dozwoloną w przepisach odrębnych na terenach rodzinnych ogrodów działkowych.

§ 76. Dla terenów oznaczonych symbolem ZO ustala się:

1) przeznaczenie: tereny ogrodów przydomowych;

2) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: zakaz zabudowy 
z wyjątkiem jednej w granicach ogrodu altany lub jednego małego budynku gospodarczego.

§ 77. Dla terenu oznaczonego symbolem ZC ustala się:

1) przeznaczenie: teren cmentarza;

2) wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu: 85%,

b) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 44,

c) sposób realizacji miejsc do parkowania: parking naziemny na terenie 2KP.

§ 78. Dla terenów oznaczonych symbolem WS ustala się:

1) przeznaczenie: tereny wód powierzchniowych (rzeki Odry i cieku Abisynia) z dopuszczeniem obiektów 
i urządzeń niezbędnych z punktu widzenia racjonalnej gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej;

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: należy chronić i uzupełniać biologiczną obudowę wód 
z wykorzystaniem roślinności zgodnej ze specyfiką lokalną i roślinnością potencjalną, jeśli nie koliduje to 
z ochroną przeciwpowodziową;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: zakaz wykonywania 
robót ziemnych z wyjątkiem niezbędnych z punktu widzenia racjonalnej gospodarki wodnej i ochrony 
przeciwpowodziowej.

Rozdział 6.
Tereny komunikacji i infrastruktury technicznej

§ 79. Dla terenu oznaczonego symbolem KDA ustala się:

1) przeznaczenie: tereny drogi krajowej klasy technicznej A (autostrada);

2) szerokość w liniach rozgraniczających: istniejąca.

§ 80. Dla terenów oznaczonych symbolem 1 KDG(L), 2KDG(L), 3KDG(L) ustala się:

1) przeznaczenie: teren drogi wojewódzkiej klasy technicznej G (głównej), docelowo, tj. po oddaniu do użytku 
obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej, drogi gminnej klasy L (lokalnej), w tym:

a) 1KDG(L) - ulica,

b) 2KDG(L) – droga,

c) 3KDG(L) – droga z jezdnią zbiorczą, na którą odbywają się zajazdy z przyległych działek;

2) szerokość w liniach rozgraniczających:

a) dróg 1KDG(L) – istniejąca, z poszerzeniami do 12 m w miejscach o mniejszej szerokości,

b) dróg 2KDG(L) i 3KDG(L) – istniejąca;
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3) zasady zagospodarowania terenów 2KDG(L), 3KDG(L): wzdłuż granic z terenami MN należy wykonać 
chodniki.

§ 81. Dla terenu oznaczonego symbolem KDG(L)/A ustala się:

1) przeznaczenie: teren drogi wojewódzkiej klasy głównej - docelowo gminnej klasy lokalnej, z przejazdem przez 
autostradę,

2) szerokość w liniach rozgraniczających – istniejąca.

§ 82. Dla terenów oznaczonych symbolami 1 KDD, 2 KDD, 3KDD ustala się:

1) przeznaczenie: tereny publicznych dróg gminnych klasy technicznej D (dojazdowej);

2) szerokość w liniach rozgraniczających:

a) 1 KDD - 10 m,

b) 2 KDD – 13 m,

c) 3 KDD – 10/15m zgodnie z rysunkiem planu;

3) zasady zagospodarowania terenu 3KDD: w pasie o szerokości 15 m urządzić miejsca postojowe dla 
samochodów;

4) zasady ochrony przyrody: przy budowie przepustu przez ciek Abisynia w ciągu drogi 2 KDD należy 
zastosować rozwiązania umożliwiające migrację drobnych zwierząt.

§ 83. Dla terenu oznaczonego symbolem KDD/A ustala się:

1) przeznaczenie: teren drogi gminnej klasy technicznej D (dojazdowej) z przejazdem przez autostradę;

2) szerokość w liniach rozgraniczających: istniejąca z poszerzeniami do 10 m w miejscach o mniejszej szerokości.

§ 84. Dla terenu oznaczonego symbolem KPP ustala się:

1) przeznaczenie: teren placu w ciągu dróg gminnych klasy D (dojazdowej);

2) zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) max. % powierzchni dopuszczonej dla ruchu samochodowego (jezdnie, zjazdy) – 30%,

b) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni terenu: 50%.

§ 85. Dla terenów oznaczonych symbolem 1KP, 2KP ustala się:

1) przeznaczenie: tereny parkingów publicznych;

2) zasady i wskaźniki zagospodarowania terenu:

a) nawierzchnie wykonać z drobnowymiarowych elementów kamiennych lub betonowych, pełnych lub 
ażurowych,

b) na terenie 2KP urządzić pas zieleni wzdłuż granicy z terenem R,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 10%.

§ 86. Dla terenów oznaczonych symbolem 1 KDWo, 2KDWo, 3KDWo, 4KDWo, ustala się:

1) przeznaczenie: tereny dróg wewnętrznych osiedlowych;

2) szerokości w liniach rozgraniczających:

a) drogi 1 KDWo – istniejąca,

b) drogi 2 KDWo – 5m,

c) drogi 3 KDWo – 6 m,

d) drogi 4 KDWo - 8 m;

3) zasady zagospodarowania terenu:

a) drogi KDWo budować w formie ciągów pieszojezdnych, tj. bez wydzielonych jezdni i chodników, 
z możliwością odstępstwa w przypadku drogi 4 KDWo,
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b) drogi nieprzelotowe zakończyć placem do zawracania, zgodnie z rysunkiem planu,

c) wprowadzić zakaz parkowania.

§ 87. Dla terenów oznaczonych symbolem KDWd ustala się:

1) przeznaczenie: tereny dróg wewnętrznych dojazdowych;

2) szerokości w liniach rozgraniczających: istniejąca.

§ 88. Dla terenu oznaczonego symbolem KDWd/A ustala się:

1) przeznaczenie: teren dróg wewnętrznych dojazdowych z przejazdem przez autostradę;

2) zasady zagospodarowania terenu: tereny skarp zagospodarować zielenią.

§ 89. Dla terenów oznaczonych symbolem KX ustala się:

1) przeznaczenie: tereny dojazdów do działek budowlanych;

2) szerokość w liniach rozgraniczających: 5 m z miejscowymi poszerzeniami zgodnie z rysunkiem planu;

3) nawierzchnie z trwałych elementów drobnowymiarowych.

§ 90. Dla terenu oznaczonego symbolem GW ustala się:

1) przeznaczenie – teren obiektów gospodarki wodnej;

2) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania działki:

a) maksymalna/minimalna intensywność zabudowy: 0,2/-,

b) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: 0,1,

c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki: 75%,

d) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z ustaleniami ogólnymi § 44,

e) sposób realizacji miejsc do parkowania: parkingi naziemne,

f) maksymalna wysokość ściany frontowej/budynku:

- budynki biurowe i socjalne – 6 m/11 m,

- budynki pomocnicze – 3 m/ 6 m,

g) geometria dachu: dachy wysokie, dwu lub czterospadowe, o symetrycznym układzie głównych połaci;

3) szczególne warunki zagospodarowania terenu: zakaz parcelacji.

DZIAŁ IV.
Przepisy końcowe

§ 91. Traci moc obowiązującą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Malnia, Chorula, 
Górażdże, Kamionek i Obrowiec, uchwalony uchwałą nr XXXV/ 266/2002 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 
26 lutego 2002 r., w części odnoszącej się do terenów objętych niniejszą uchwałą.

§ 92. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gogolina.
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§ 93. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz publikacji na 
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gogolinie i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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