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UCHWALA NR ................... .
, RADY MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu z~gospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle
części osiedla Sławięcice - obszar na południe od ul. Sławięcickiej i ul. Stefana Batorego.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. I ustawy z dnia 8.marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późno zm. I»), Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle
uchwala, co

następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

uchwały są ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
osiedla Sławięcice - obszar na południe od ul. Sławięcickiej i ul. Stefana Batorego,
zwanego dalej "planem", wraz z jej integralnymi częściami w postaci:

§ 1. I. Przedmiotem

Kędzierzyn-Koźle części

I) rysunku planu wykonanego na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000,
uchwały;
,

stanowiącego załącznik

2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w okresie
publicznego wglądu, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały ;

Nr I do

wyłożenia

d.o

,

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz 'zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami odrębnymi
z zakresu finansów publicznych, stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały.
2. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu, o którym mowa w ust. I pkt I.

§ 2. Stwierdza się, że plan nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania
przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle" uchwalonego uchwałą Nr XIIII\44119 Rady Miasta Kędzierzyn
Koźle z dnia 26 września 2019 r.
§ 3. l. Ze względu na brak podstaw faktycznych, wynikających z niewystępowania w obszarze '
wskazanym w § I terenów, obszarów, ani obiektów, w planie nie określa się:
I) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, W tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury
, współczesnej;
.
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych waudycie
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania,
2. Rysunek planu zawiera ustalenia
na rysunku planu.

obowiązujące

urządzania

i użytkowania terenów.

oraz oznaczenia informacyjne, zgodnie z legendą

zamieszczoną

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi określa

oraz

sposoby użytkowania
na podstawie:

poszczególnych

terenów

się łącznie

J) ustaleń o charakterze ogólnym zawartych w rozdziale 2;

2) ustaleń szczegółowych zawartych wTozdziale 3;
_ I)

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 782 i 1086;

r T.l~
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3) ustaleń obowiązujących zawartych na rysunku planu.
4. Położenie linii rozgraniczających i liriii zabudowy, które nie pokrywają się z granicami ewidencyjnymi
i punktami topograficznymi wskazanymi na mapie zasadniczej wykorzystanej przy sporządzeniu rysunku
planu, należy ustalać poprzez odczyt rysunku planu w oparciu o jego skalę.

§ 4. l .

Określenia

stosowane w uchwale należy rozumieć następująco:

l) dach 'plaski - również dach o'spadkach połaci do 15;;
2) elewacja frontowa publicznej;

zewnętrzna

powierzchnia

ściany

budynku zlokalizowana od strony przestrzeni

3) front <\zialki - odcinek granicy działki budowlanej przylegającej do drogi publicznej lub innego
komunikacyjnego, z którego odbywa się główny wjazd lub wejście na tę działkę;
4) infrastruktura techniczna - przewody i urządzenia oraz obiekty bUdowlane:
elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne;
wolnostojący
parterowy
i niepodpiwniczony
5) kiosk
o powierzchni użytkowej nie większej niż 12 m', pełniący funkcję

ciągu

wodociągowe,

kanalizacyjne,

tymczasowy
obiekt
lub usługową;

budowlany

handlową

6) linia rozgraniczająca - wyznaczona na rysunku planu linia ciągła, stanowiąca
" o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania;

granicę między

terenami

7) linia zabudowy nieprzekraczalna - wyznaczona na rysunku ' planu linia określająca część działki
budowlanej, na której możliwe jest lokalizowanie budynków, z zakazem jej przekraczania, który to zakaz
nie dotyczy:
.
a) elementów wejścia do budynku, takich jak: schody, pochylnia, podest, rampa, zadaszenie,
b) elementów nadwieszeń takich jak: łącznik, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu,
c) tarasów i werand,
d) podziemnych

części

budynku i urządzeń budowlanych

związanych

z budynkiem,

e) zeWnętrznych warstw izolacji termicznej okładzin oraz zewnętrznych elem"entów komunikacji pionowej,
takich jak klatki schodowe - wyłącznie dla budynków istniejących;
8) linia zabudowy obowiązująca - rodzaj linii zabudowy nieprzekraczalnej,
sytuowanie minimufI1 50% powierzchni ściany frontowej budynku;

wzdłuż

9) miejsce zmiany linii zabudowy - wskazany na rysunku planu punkt, w którym
linii zabudowy;
10) oddziaływanie na środowisko oddziaływanie na zdrowie ludzi;

oddziaływanie

na poszczególne "elementy

której

następuje

obowiązuje

zmiana rodzaju

składowe środowiska

oraz

II)' podniesienie standardów jakości nżytkowania - działania budowlane przy budynkach istniejących
" obejmujące: dobudowę ciągów komunikacji pionowej , łączników pomiędzy budynkami, tarasów, werand;
12) przepisy odrębne
przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności " ustawy
i rozporządzenia, a także. akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze miasta Kędzierzyn-Koźle;
13) przestrzeń publiczna - wszelkie ogólnie dostępne tereny, w szczególności tereny dróg publicznych, dróg
wewnętrznych, ciągów pieszych, dróg rowerowych, zieleni urządzonej, sportowo rekreacyjne oraz
obiektów utyłeczności publicznej;

14) przeznaczenie terenu - zagospodarowanie terenu określone ustaleniami planu, w szczególności takie jak
obiekty budowlane, urządzenia techniczne oraz zieleń, tworzące całość funkcjonalną, rozumiane
odpowiednio jako:
a) przeznaczenie podstawowe - przeznaczenie, które przeważa na danej
przewidzianych pod zabudowę na danej działce budowlanej,

działce

lub w przypadku terenów

b) przeznaczenie uzupełniające - przeznaczenie, które uzupełnia przeznaczenie podstawowe lecz nie może
przekroczyć 50% zagospodarowania działki lub w przypadku terenów przewidzianych pod zabudowę

,

dZiał'f:j;0wlanej ,
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c) przeznaczenie d9puszczalne - przeznaczenie, które określa sposób wykorzystania działki do czasu
realizacj i przeznaczenia podstawowego, podnoszące przejściowo walory estetyczno-użytkowe
prze~trzeni ;
15) system NCS - system opisu barw publikowany w formie wzorników kolorów; oznaczenie koloru składa
się z: napisu "NCS S", czterech cyfr" z których pierwsze dwie oznaczają procentową zawartość czerni,
, kolejne dwie - poziom chromatyczności oraz, po myślniku, symbolu koloru oznaczającego procentową
' zawartość kolorów (żóhego - Y, czerwonego - R, niebieskiego - B, zielonego - G) lub kolor" neutralny N;
,
16) system RAL - system opisu barw publikowany w formie wzorników kolorów; oznaczenie koloru składa
się z napisu ,,RAL" oraz czterech cyfr, z których pierwsze dwie oznaczają przynależność koloru do
umownie określonych grup odcieni (np. RALlOxx - grupa odcieni żóhych, RAL90xx - grupa odcieni
białych i czarnych);
17) tablica informacyjna - przedmiot materialny przeznaczony lub służący do ekspozycji treści
informacyjnych niestanowiący reklamy, o płaskiej powierzchni, wraz zjego elementami konstrukcyjnymi
i zamocowaniami;
18) teren - wydzielone liniami rozgraniczającymi lub liniami granic opracowania planu nieruchomości lub ich
części, oznaczone symbolami liczbowymi i literowymi, z których liczby oznaczają numer porządkowy
terenu, a litery przeznaczenie podstawowe terenu;
19) uchwała - niniejsza uchwala Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle;
20) usługi lokalne - nieuciążliwe usługi z zakresu: oświaty, wychowania, ochrony zdrowia, opieki społecznej,
kultury, rekreacji , turystyki, gastronomii, administracji, biurowości, finansów, rzemiosła usługowego oraz

zamieszkania zbiorowego;
21) usługi

uciążliwe

obowiązujących

- działalność usługowa powodująca przekroczenie standardów i 'norm środowiskowych
dla przeznaczenia podstawowego terenu,
'

22) ustawa - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planOwaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ile z treści
przepisu nie wynika inaczej;
23) użycie wody do celów sanitarnych - użycie dla celów utrzymania higieny ludzi i zwierząt a także do
mycia produktów przeznaczonych do spożycia oraz przyborów związanych z przygotowaniem napojów
i potraw;
24) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej;

udział , procentowy terenu biologicznie czynnego

.

.

25) wskaźnik powierzchni zabudowy - udział procentowy powierzchni wyznaczonej przez rzuty wszystkich
budynków w ich obrysie zewnętrznym w powierzchni działki budowlanej;
26) wysokość zabudowy - określona w metrach wysokość obiektu budowlanego mierzona od najniższego
poziomu gruntu w miejscu jego lokalizacji do najwyższego punktu jego konstrukcji, a dla budynków - do
najwyższego punktu dachu;
' 27)zabudowa frontowa - budynki mieszkalne, usługowe oraz garażowe, lokalizowane na dzialce od strony
przestrzeni publicznej, do zabudowy frontowej nie zalicza się budynków gospodarczych, obiektów
pomocniczych i technicznych, cbyba że z ustaleń planu wynika inaczej;'
28) zabudowa
istniejąca
o pozwoleniu na budowę w dniu

budynki
istniejące
w życie planu;

lub

posiadające

ostateczną

decyzję

wejścia

29) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności - budynki mieszkalne wielorodzinne
lub mieszkaniowo-usługowe, w których liczba lokali nie przekracza sześciu.
2. Określenia użyte w planie, a niezdefiniowane w ust. l, dotyczące zagadnień przewidzianych ustawą lub
przepisami odrębnymi przywolanymi w treści niniejszej uchwały, należy rozumieć w sposób określony
w ustawie lub w tych przepisach, a w przypadku braku definicj i - w rozumieniu powszechnym.

~
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Rozdział 2.
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5. Ustala się ~astępujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
I) kształtowanie standardów zagospodarowania i użytkowania terenów z uwzględnieniem:

a) stworzenia możliwości rozwoju nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) uporządkowania istniejących układów zabudowy mIeszkaniowej jednorodzinnej,
c) stworzenia możliwości lokalizacji funkcji towarzyszących zabudowie mieszkaniowej jednorodzinne
w post~ci usług lokalnych oraz usług sportu i rekreacji,
d) rozbudowy

układu

komunikacyjnego oraz systemów infrastruktury technicznej;

2) w zakresie przeznaczenia terenów:
a) zakaz lokalizacji:
-usług

handlu o powierzchni

sprzedaży powyżej

1000 m',

- usług uciążliwych,
-usług

w zakresie obsługi komunikacji samochodowei.takichjak: warsztaty samochogowe
samochodów powyżej dwóch stanowisk, myjnie pojazdów samochodowych,

oraz _stacj~.

obsługi

b) w zakresie przeznaczenia dopuszczalnego możliwość lokalizacji:
- zieleni;
- obiektów małej architektury,
- urządzeń rekreacyjnych;
3) w zakresie lokalizacji zabudowy:
a) nakaz sytuowania zabudowy zgodnie z liniami zabudowy określonymi na rysuti.ku planu z ~łączeniem
infrastruktury technicznej i tyrnczasowych obiektów budowlanych,
b) zakaz realizacji tymczasowych obiektów budowlanych za wyjątkiem obiektów dopuszczonych, na
postawie ustaleń szczegółowych, w przestrzeniach publicznych oraz w terenach oznaczonych na rysunku
planu symbolem US,
c) zakaz realizacji wolnostojących budynków innych niż zabudowa frontowa oraz infrastruktura techniczna
w odległości mniejszej niż 10,0 m od linii zabudowy wyznaczonych od strony przestrzeni publicznej,
d) dla

działek

o

- obowiązującej

szerokości frontu mniejszej - niż 10,0 m dopuszczenie traktowania linii zabudowy
jako linii zabudowy nieprzekraczalnej,

el dopuszczenie traktowania linii zabudowy obowiązującej jako linii zabudowy nieprzekraczalnej
w odniesieniu do budynków gospodarczych i garaży,
f) zakaz lokalizacji
publiczną,

ścian

bez olworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z przestrzenią
-

g) dla działek budowlanych, dla których wyznaczono więcej niż jedną linię zabudowy, inną niż linia
zabudowy nieprzekraczalna, nakaz lokalizacji obiektu budowlanego zgodnie z przynajmniej jedną ż tych
linii,
h) dla zabudowy istniejącej o funkcji zgodnej z przeznaczeniem terenu, a niespelniającej
określonych w lit. a: _
-

wymagań

- zlokalizowanej w części poza liniami zabudowy - dopuszczenie remontu, przebudowy i nadbudowy
do parametrów określonych w planie oraz rozbudowy uwzględniającej wyznaczone na rysunku planu
linie zabudowy,
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- zlokalizowanej wobrębie linji zabudowy - dopuszczenie remontu, przebudowy, nadbudowy
i rozbudowy do parametrów określonych w planie bez konieczności jej realizacji w linii zabudowy
obowiązującej;

4) w zakresie
a) nakaz

wskaźników

i parametrów zabudowy:

kształtowania

określonymi

zabudowy .zgodnie z warunkami zabudowy, w tym ze wskaźnikami i parametrami
w ustaleniach szczegółowych tekstu planu z wyłączeniem infrastruktury technicznej,

b) dla obiektów budowlanych niewskazanych w ustaleniach
maksymalną wysokość zabudowy - 20,0 m,
c)

szczegółowych

określa się

tekstu planu,

intensywność zabudowy określona w ustaleniach szczegółowych dotyczy kondygnacji nadziemnych, dla
kondygnacji podziemnych dopuszczenie maksymalnej intensywności zabudowy - 0,3 ,

d) dla zabudowy istniejącej o funkcji zgodnej z przeznaczeniem . terenu, a niespełniającej
określonych w lit. a:

wymagań

- przekraczającej maksymalną intensywność, maksymalną powierzchnię lub maksymalną wysokość
zabudowy - dopuszczenie remontu, przebudowy oraz wykonania innych robót budowlanych
polegających na doprowadzeniu do zgodności z przepisami odrębnymi z zakresu budownictwa lub
podniesieniu .standardów jakości użytkowania,
- riieosiągającej mińimainej intensYwności - dopuśzczenie · remontu, prżebud';wy · ~;az· wykci~~nia ..
innych robót budowlanych polegających na doprowadzeniu do zgodności z przepisami odrębnymi
z zakresu budownictwa lub podniesieniu standardów jakości .. użytkowania, bez konieczności
osiągnięcia parametrów określonych w planie,
- równej lub przekraczającej maksymalną wysokość zabudowy o maksimum 0,5 m - wyłącznie w przypadku zmiany geometrii dachu,

dopuszczenie nadbudQWY

- dopuszczenie zachowania kształtu dilChu, niezgodnego z parametrami określonymi w ustaleniach
szczegółowych, w przypadku prowadzenia robÓt budowlanych polegających na rozbudowie,
przebudowie lub remoncie zabudowy istniejącej;
.
5) w zakresie

kształtowania

zabudowy - dla zabudowy frontowej o dachach kalenicowych nakaz

kształtowania kierunku głównej kalenicy dachu, a w przypadku zabudowy frontowej o dachach płaskich

lub kopertowych bez kalenicy; nakaz kształtowania układu ścian zewnętrznych, równolegle lub prostopadle
do linii zabudowy wytyczonej wzdłuż drogi, przy której znajduje się wjazd na daną nieruchomość lub do
jednej z granic działki budowlanej;
6) w zakresie kolorystyki oraz materiałów wykończeniowych elewacj i i dachów:
a) nakaz stosowania nie więcej niż trzech kolorów dla ścian spośród:
- naturalnej kolorystyki materiałów
naturalny, metal, drewno, szkło,_

wykończeniowych

takich jak: ceramika budowlana,

kamień

- dla powierzchni malowanych lub struktur barwionych - odpowiadających w systemie NCS barwom
O oznaczeniu z zakresu podanego w tabeli:
System i
edycja

Zawartość

czernt
(dwie pierwsze
cyfry)
maks. 40
45 lub 50

NCS S
maks. 75

I. I

~vJ}\J

.

b) dopuszczenie stosowania
ślusarki,

[ -q..J,..,.

(jf-D

Poziom ·
chromatyczności

.

(dwie kolejne
cyfry)
maks. 20
maks. 10
maks. 02

wyłącznie jednego

Gamy barw

Symbol koloru
(po myślniku)
,

od G30Y do G90Y,
Y,
odYIORdoY80R
pełny zakres
koloru

zewnętrznej

..

neutralne, biele, szareSCl,
ugry, przełamane róże,
oliwkowe zielenie
neutralne, biele, s~arości,
grafity

stolarki i jednego koloru

zewnętrznej
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c) nakaz stosowania dla zewnętrznej stolarki i zewnętrznej ślusarki naturalnej kolorystyki drewna i metalu
lub kolorystyki spośród barw: beżowej, odpowiadającej w systemie RAL barwom 1000-1002, 10131015, 1019 i 1020, ciemnoczerwonej - 3005-3009, ciemnogranatowej - 5001, 5003, 5004, 5008,
5011 i 5013, zielonej wodcieniach oliwkowych, pistacjowych i ciemnych - 6003, 6005-6009, 60116015 i 6019-6021, szarej - 7000-7047, brązowej - 8000-8028, białej lub czarnej - 9001-9005 i 90109018,
d) dla dachów zabudowy frontowej innych niż dachy płaskie - ·nakaz stosowania pokrycia wyłącznie
w postaci:
- blachy dachowej w kolorze ceglastym,
- dachówki w kolorze ceglastym,

brązowym,

brązowym,

szarym, grafitowym lub naturalnym,

szarym lub grafitowy!",

- szkła
e) dla dachów zabudowy niewymienionej w lit. d z dachami innymi niż płaskie dodatkowo dopuszcza się
stosowania pokrycia w postaci gontu bitumicznego w kolorze brązowym, ceglastym, brązowym, szarym,
grafitowym lub naturalnym,
.
f) dopuszczenie
innych
rozwiązań
materiałowych
i kolorystycznych
niż
wymienione
w lit. a, b, c w przypadku akcentów lub detali architektonicznych o powierzchni mniejszej niż 5%
elewacji;
7) w zakresie lokalizacji obiektów i urząd;>:eń technicznych:
a) zakaz umieszczania na elewacjach frontowych elementów technicznego wyposażenia budynków takich
jak: klimatyzatory, anteny, przewody kominowe, za wyjątkiem instalacji służących iluminacji
budynków,
b) dopuszczenie umieszczania na elewacjach frontowych skrzynek przyłączy infrastruktury technicznej,
a skrzynek przyłączy gazowych również na ogrodzeniach, wyłącznie jako wbudowanych w ścianę lub
ogrodzenie oraz pod warunkiem zastosowania kolorystyki dla widocznej części skrzynek odpowiadającej
barwie elewacji lub ogrodzenia, w które są wbudowane, lub w kolorze grafitowym odpowiadającym
barwie 7016 w systemie RAL lub w kolorze, który określają przepisy odrębne z zakresu budownictwa,
c) dopuszczenie zakładania na obiektach budowlanych znaków i sygnałów drogowych lub innych urządzeń
bezpieczeństWa ruchu drogowego, urządzeń służących do. zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,.
a także urządzeń niezbędnych do korzystania z nich, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu
gospodarki nieruchomościami;
8) w zakresie powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych:
a)

obowiązują

parametry określone w ustaleniach szczegółowych tekstu planu,

b) parametry o jakich mowa w lit. a nie

dotyczą działek:

- wydzielanych pod drogi publiczne oraz
infrastruktury technicznej ,

wewnętrzne,

poszerzenie dróg

istniejących

i pod

urządzenia

.

- wydzielanych w celu obsługi komunikacyjnej nowo wydzielanych działek budowlanych, przy czym
szerokość działek wydzielanych w celu obsługi komunikacyjnej nie może być mniejsza niż 8,0 m,
- powstałych w wyniku

podziałów

prowadzonych po wyznaczonych na rysunku planu liniach

rozgraniczających.

§ 6. Ustala się wymagania , wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, do których na
obszarze planu należą tereny: placu publicznego, dróg publicznych, dróg wewnętrznych, ciągów pieszych,
zieleni publicznej urządzonej oznaczonej na rysunku planu symbolem ZP oraz usług sportu i rekreacji
oznaczone na rysunku planu symbolem US:
I) nakaz stosowania tablic i znaków infonmacyjnych zgodnych z systemem informacji miejskiej;
2) zakaz stosowania odmiennych pod względem kolorystyki, materiałów i wzornictwa powtarzalnych
elementów wyposażenia terenów, takich jak: ławki, kosze na śmieci, latarnie, wobrębie każdego
. z poszczególnych terenów;
. '

~
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3) nakaz wkomponowania naziemnych urządzeń technicznych w zagospodarowanie terenu.

§ 7. Ustala się zakaz stosowania tablic informacyjnych:
l) powodujących zasłanianie bądź przysłanianie: znaków systemu informacji miejskiej , kamer wizyjnych
systemu monitoringu miejskiego, detali architektonicznych; .otworów okiennych, drzwiowych
i wentylacyjnych;
2) utrudniających poruszanie się, w tym
§ 8. Ustala
krajobrazu:

się następujące

ograniczających przejścia

zasady ochrony

środowiska,

i dojazdy.

przyrody i krajobrazu oraz zasady

kształtowania

l) nakaz zachowania standardów jakości środowiska na granicy działki budowlanej, do której inwestor
posiada tytuł prawny, odpowiedniej dla przeznaczenia terenu określonego dla działek sąsiednich;
2) nakaz stosowania rozwiązań
zachowanie standardów jakości
ochrony środowiska;

technologicznych i organizacyjnych zapewniających
na podstawie przepisów odrębnych dotyczących

technicznych,

środowiska określonych

3) nakaz zbierania i magazynowania odpadów i substancji w sposób niepowodujący
sąsiednich oraz zagrożenia zanieczyszczenia gleby i· wód podziemnych;
.. 4) zakaz
jQl<ał.izacji
za wyjątkiem:
a)

.

przedsięwzięć,

przedsięwzięć dotyczących

.. '

mogących

znacząCQ

uciążliwości

oddziaływać .

dla terenów
środowisko,

na

infrastruktury technicznej oraz dróg,

b) wylesień lub zmian lasu na użytek rolny,
c) parkingów o powierzchni

powyżej

0,5 ha,

d) parków rozrywki rozumianych jako obiekty do prowadzenia
.i rekreacją;

działalności związanej

z rozrywką

5)·w zakresie ochrony i kształtowania zieleni: w ramach kształtowania zieleni urządzonej w obrębie terenów
oznaczonych na rysunku planu symbolami lZP i 2ZP nakaz uwzględnienia w zagospodarowaniu terenów
istniejących skupisk zieleni wysokiej;
6) w zakresie ochrony powietrza:
a) nakaz stosowania do celów grzewczych źródeł ciepła bezemisyjnych lub o niewielkiej
emisji, spełniających wymagania standardów jakości powietrza,

intensywności

b) dopuszczenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla realizacji zaopatrzenia w energię
elektryczną i ciepło, z wyłączeniem urządzeń wytwarzających energię o mocy przekraczającej 100 kW
oraz elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej moc mikroinstalacji w rozumieniu przepisów
odrębnych z zakresu odnawialnych źródeł eńergii;
7) w zakresie ochrony wód powierzchniowych:
a) nakaz stosowania nawierzchni umożliwiających infiltrację wód opadowych, z wyjątkiem dróg
publicznych, dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszych,
b) zakaz stosowania
powierzchniowych;

rozwiązań

technicznych

stwarzających

możliwość

zanieczyszczenia

8) w zakresie ochrony zasobów wód podziemnych - zakaz stosowania rozwiązań technicznych
możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych;
9) w zakresie gospodarki wodnej i odprowadzania
stosowania kompleksowych rozwiązań poprzez:
a) doprowadzenie infrastruktury technicznej
przeznaczonych na cele zabudowy,

ścieków

b) dopuszczenie lokalizowania przepompowni

stwarzających

oraz gospodarki odpadami wprowadza

wodociągowej

wód

się

nakaz

i kanalizacji sanitarnej do wszystkich terenów

ścieków,
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c) dopuszczenie gromadzenia ścieków komunalnych w zbiornikach bezodpływowych do czasu budowy
miejskiej 'sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi 'z obowiązkiem podłączenia się do
sieci kanalizacji sanitarnej w okresie dwóch lat od wybudowania sieci,
d) dla terenów 22MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN, 34MN,
35MN, 36MN, 37MN, 38MN, 40MN, 41MN, 42MN, 43MN dopuszczenie lokalizacji przydomowych
oczyszczalni ścieków na działkach budowlanych o powierzchni powyżej 1000 m',
"
e) dopuszczenie zaopatrzenia w wodę· z indywidualnych
spożywczych i sanitarnych,

ujęć

wody podziemnej z wyłączeniem celów
'

f) doprowadzenie infrastruktury technicznej kanalizacji deszczowej do terenów przeznaczanych na cele
zabudowy i dróg,

g) stosowanie urządzeń umożliwiających wykorzystanie nadmiaru wód opadowych i roztopowych
w miejscu ich powstania, z dopuszczeniem odprowadzenia ich do gruntu na warunkach określonych
w przepi sach odrębnych, w celu ograniczenia ich odpływu do sieci kanalizacji deszczowej,
rozwiązań umożliwiających

retencjonowanie nadmiaru wód opadowych i roztopowych,
z powierzchni szczelnych dachów, ulic i placów, przed ich odprowadzeniem do miejskiej
sieci kanalizacj i deszczowej,

h) stosowanie

spływających

i) dopuszczenie realizacji
kanalizacj i deszczowej,

urządzeń retencjonujących

wody opadowe i roztopowe na sieciach ' miejskiej

j) włączanie terenów zurbanizowanych do miejskiego systemu gospodarki odpadami na zasadach
określonych w przepisach odrębnych dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach,
k) nakaz urządzenia dla każdej nieruchomości miejsca do zbierania odpadów
" odrębnymi dotyczącymi utrzymania czystości i porządku w gminach,

stałych,

zgodnie z przepisami
'•

wyłącznie w sposób niepowodujący
dla terenów sąsiednich orat zagrożenia zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych;'

l) nakaz czasowego 'magazynowania odpadów i substancji

uciążliwości

10) w zakresie ochrony powierzchni ziemi - zakaz dokonywania zmian ukształtowania terenu, które
powodowałyby zmianę rzędnej wysokościowej terenu o więcej niż 0,5 m w stosunku do rodzimego gruntu,
za wyjątkiem niwelacji niezbędnych do realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz
komunikacyjnych;
II) w zakresie ochrony przed polami elektromagnetycznymi:
a) zakaz fokalizacji obiektów, urządzeń i sieci infrastrukturalnych, które powodują przekroczenie
, dopuszczafnych poziomów pól elektromagnetycznych w. środowisku określonych w przepisach
odrębnych dotyczących ochrony środowiska w obrębie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi'
na pobyt ludzi, w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu budownictwa,
b) dopuszczenie lokalizacji obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu
w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
12) w zakresie ochrony przed

hałasem:

a) tereny oznaczone na rysunku pIan'u symbolami od I MN do 43MN zalicza się do terenów chronionych
akustycznie, określonych jako "tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej", w rozumieniu
przepisów odrębnych z zakresu ochrony akustycznej,
b)tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od I MN/U do 12MN/U zalicza się do terenów
chronionych akustycznie, określonych jako "tereny mieszkaniowo-usługowe", w rozumieniu przepisów
odrębnych z zakresu ochrony aKustycznej,

~I

c) teren oznaczony na rysunku planu symbolem IMWn zalicza się do terenów chronionych akustycznie;
określonych jako "tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego",
w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony akustycznej,
d) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami IZP i 2ZP oraz IUS i 2US zalicza się do terenów
chronionych akustycznie, określonych jako "tereny rekreacyjno-wypoczynkowe", w rozumieniu

l. ~rzep§GębnYCh z zakresu ochrony akustycznej .

•
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2. Ustala się granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na
podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody - wskazuje się na rysunku planu pomnik przyrody
- dąb szypułkowy, 'dla którego określa się sposób zagospodarowania i zasady ochrony na podstawie przepisów
odrębnych z zakresu ochrony przyrody, ustanowiony · na dzień przyjęcia planu Rozporządzeniem
Nr 015 IIP/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 października 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników
przyrody.
§ 9. I. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości:
. 1) nie wyznacza się granic obszarów wymagających obowiązkowego przeprowadzenia scaleń i podziałów
nieruchomości;
,
2) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
w ustaleniach szczegółowych rozdziału 3.

nieruchomości,

dokonywanego na wniosek,

określono

2. Parametry dotyczące działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieruchomości określone
w ustaleniach szczegółowych dla terenów nie obowiązują dla działek gruntu wydzielonych pod nowe drogi,
poszerzenie dróg istniejących i pod urządzenia infrastruktury technicmej.
§ 10. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) zakaz lokalizacji budynków przeznaczonych na pobyt ludzi w wyznaczonych na rysunku planu strefach
ocl)ronnych od .napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV wynoszących 7,5 m od osi linii,
2) w pasach technologicznych od napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycmych
odpowiednio:

wynoszących

.

a) dla linii napowietrznych 15 kV - 7,5 m od osi linii,
b) dla linii napowietrmych 0,4kV - l,5 m o'd osi linii,
c) dla linii kablowych 15kV - 1,5 m od osi linii,

,.

.
d) dla linii kablowych O,4kV - 1,0 m od osi linii; obowiązuje zagospodarowanie terenu umożliwiające
dostęp do sieci oraz zakaz lokalizacji budynków bezpośrednio pod linią oraz w miejscach zagrażających
prawidłowemu funkcjonowaniu linii;

3) wokół projektowanych kubaturowych stacji elektroenergetycmych 15/0,4kV oraz rozdzielni 15kV należy
uwzględnić strefę techniczilą o szerokości 1,5 m umożliwiającą dostęp . do wszystkich urządzeń
elektroenergetycmych;
.
4) w przypadku likwidacji linii elektroenergetycmych, o których mowa w pkt l, zakaz
ochronnej nie obowiązuje;
5) zakaz sadzenia drzew, . krzewów i innej zieleni, której wysokość może
napowietrmymi liniami elektroenergetycmymi w odległościach mniejszych niż:

dotyczący

przekroczyć

strefy

3,0 m pod

a) 6,0 m w obu kierunkach od skrajnego prZewodu linii l5kV, ,
b) l,O m w obu kierunkach od skrajnego przewodu linii O,4kV;
6) szczególne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w użytkowaniu stref kontrolowanych od
wskazanych na rysunku planu:
a)

gazociągu

wysokiego

Tworóg -

Kędzierzyn

ciśnienia ON 80 PN 6,3 MOP 5,5 MPa - odnoga
do stacji gazowej Sławięcice,

b) gazociągów średniego ciśnienia ON 150, ON lOO, ON50,
lokalizacj i sieci gazowych.

gazociągu

określają

przepisy

wysokiego

ciśnienia

odrębne dotyczące

§ 11. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz obsługi
komunikacyjnej terenów przyległych:
1) budowa, remont, przebudowa i rozbudowa dróg publicznych wyznaczonych na rysunku 'planu w obrębie
linii rozgraniczających zgodnie z klasyfikacją i parametrami wskazanymi w ustaleniach szczegółowych
tekstu planu;
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2) budowa, remont, przebudowa i rozbudowa wyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych w obrębie
linii rozgraniczających zgodnie parametrami wskazanymi w ustaleniach szczegółowych tekstu planu,
3) budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych;
4) obsługa komunikacyjna obszaru planu przez docelowy
dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych;
5) wskazuje
a)

się

ulice

stanowiące

c)

istniejącą

ulicę

na rysunku planu symbolem lKDL (ulica Adama Asnyka),

lokalną oznaczoną

lokalną

drogowy w granicach wyznaczonych terenów

elementy połączeń wewnętrznego układu drogowego:

istniejącą ulicę lokalną oznaczoną

b) projektowaną ulicę

układ

na rysunku planu symbolem 2KDL,

oznaczoną

na rysunku planu symbolem 3KDL (ulica Serdeczna, ul.

Niezdrowicka),
d)

istniejącą ulicę dojazdową oznaczoną

na rysunku planu symbolem 9KDD (ul. Hugo Kołłątaja),

e)

istniejącą ulicę dojazdową oznaczoną

na rysunku planu symbolem 20KDD (ulica Serdeczna),

f)

projektowaną ulicę dojazdową oznaczoną

6) ulice i ciągi komunikacyjne
a)

na rysunku planu symbolem 35KDD;

stanowiące układ uzupełniający:

istniejące ulice dojazdowe oznaczone na rysunku planu symboIami: lKDD (ul. Pol i Gojawiczyńskiej),
2KDD (ul. Kornela Ujejskiego), 3KDD (ul. Kameralna), 4KDD (ul. Książąt Opolskich), 5KDD (ul.
Kameralna), 6KDD (ul. Poli Gojawiczyńskiej), 7KDD (ul. Narcyzy Żmichowskiej), 8KDD (ul. Mała),
10KDO, 11KDO, 12KDD (ul. Konstantego Ildefonsa Głaczyńskiego), 13KDD (ul. Kazimierza Przerwy
Tetmajera), 14KDD (ul. 8 Marca), 17KDD (ul. Szczęśliwa), 24KDD (ul. Księdza Jana Twardowskiego),
28KDD (ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera), 36KDD (ul. Adama Asnyka),

b) projektowane .ulice· dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolami: 15KDD, 16KDD, 18KDD,
19KDD, 21KDD, 22KDD, 23KDD, 25KDD, 26KDD, 27KDD, 29KDD, 30KDD, 3IKDD, 32KDD,
33KDD, 34KDD, 37KDD, 38KDD, 39KDD,
c) istniejące drogi wewnętrzne oznaczone symbolami: lKDW (ul. Bajkowa), 3KDW (ul. Kazimierza ·
Przerwy Tetmajera), 4KDW (uL Jana Kasprowicza), 5KDW (ul. Stefana Batorego), 6KDW (ul.
Wydmowa), 8KDW (ul. Stefana Batorego),
d) projektowane drogi

wewnętrzne

oznaczone na rysunku planu symbolami 2KDW i 7KDW;

7) obsługę komunikacyjną terenów zapewnia s·ię:
a) za pomocą zjazdów indywidualnych i publicznych z wyznaczonych na rysunku planu dróg publicznych
i wewnętrznych przyległych do terenów, zgodnie z przepisami odrębnynii z zakresu budownictwa,
b) za pomocą wyznaczonych na rysunku planu

istniejących

dojazdów do

działek

budowlanych.

§ 12. L Ustali się : liczbę miejsc do parkowania dla samochodów i rowerów
projektowanych budynków lub ich części:

dotyczącą

nowo

l) dla samochodów osobowych ~ minimum:
a) dla

mieszkań

w budynkach mieszkalnych lub

mieszkalno-usługowych

- l miejsce parkingowe na

każde

mieszkanie,
b) dla hoteli, budynków zamieszkania zbiorowego

~

2 miejsca parkingowe na

każde

100 m' powierzchni

użytkowej;

c) dla lIsług administracyjno-biurowych
d) dla usług handlu

~

~

3 miejsca parkingowe na każde 100 m' powierzchni

4 miejsca parkingowe na każde 100 m' powierzchni

sprzedaży,

UŻ)'tkowej,

.

e) dla obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz dla budynków gastronomicznych - 10 miejsc·'
parkingowych na każde 1000 m' powierzchni użytkowej,
f) dla pozostałych usług - 3 miejsca parkingowe na każde 100 m' powierzchni

użytkowej;

2) dla rowerÓw - minimum:
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a) dla budynków handlowych lub

~zęści

handlowych budynków - 5 stanowisk na 500 m' powierzchni

użytkowej,

b) dla hoteli co najmniej dwugwiazdkowych i pensjonatów - 2 stanowiska na 1000 m' powierzchni
użytkowej ,

c) dla

usług

sportu i rekreacji - minimum 5 miejsc,

d) dla pozostałych usług - 5 stanowisk na 1000 m' powierzchni użytkowej.
2.

Wymaganą liczbę

miejsc do parkowania dla samochodów i rowerów należy

względem przyjętej

l) proporcjonalnie

określać:

jednostki przeliczeniowej i zaokrąglać w górę do kolejnej liczby.

całkowitej;

2) poprzez sumowanie liczby miejsc parkingowych wym'aganych dla poszczególnych części budynku.
3. Na parkingach dla samochodów osobowych liczących więcej niż. 5 miejsc przeznaczonych na postój
pojazdów, minimum 4% ogólnej liczby miejsc, lecz nie mniej niż l miejsce postojowe, przeznaczyć należy mi
parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o której mowa w przepisach o ruchu drogowym,
z zastrzeżeniem: dróg publicznych, stref zamieszkania i stref ruchu, dla których minimalną liczbę stanowisk
postojowych dla pojazdów zaopątrzonych w kartę parkingową określają przepisy odrębne dotyczące dróg
publicznych.

się n~tępujące

§ 13. 1. Ustala
technicznej:

zasady modernizacji, rozbudowy i budowy

syst~mów

infrastruktury

l) wyposażenie terenów w sieci i urządzenia infrastruktury technicznej woparciu o istniejące systemy
infrastruktury technicznej , ich przebudowę i rozbudowę, a także budowę nowych systemów;
2) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w terenach dróg
z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, w terenach'dróg publicznych;

wewnętrznych

oraz,

3) dopuszczenie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w terenach o innym przeznaczeniu
wskazane w pkt. 2:
a)
b)

związanych

niż

z bezpośrednią obsługą zabudowy i zagospodarowania tych terenów,

niezwiązanych

w ustaleniach

z bezpośrednią obsługą zabudowy i zagospodarowania tych terenów wymienionych
w ramach przeznaczenia uzupełniającego . .

szczegółowych

2. Określa się
warunki
z układem zewnętrznym:

powiązań

sieci

. infrastruktury

technicznej

na . obszarze

planu

l) podstawowy element zaopatrzenia w wodę - wodociąg zlokalizowany w ul. Slawięcickiej;
2) podstawowy odbiornik ścieków bytowych - kolektor sanitarny zlokalizowany w ulicy
3) podstawowy odbiornik nadmiaru wód opadowych 4) podstawowy element zaopatrzenia w gaz -

sieć

Kanał

gazowa

Sławięcickiej;

Gliwicki;

średniego ciśnienia

zasilana przez

stację gazową

10

Slawięcice;

5) podstawowy element zasilania wenergię elektryczną - Stacja Elektroenergetyczna OPZ 110/15 kY
"Chemik" przy al. Jana Pawia II.

§ 14. 1. Ustala się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym,
które stanowią wskazane na rysunku planu linie rozgraniczające terenów:
l) dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami od lKDL do 3KDL oraz od lKDD do'
39KDD;
2) publicznego ciągu pieszego oznaczonego na rysunku planu symbolem l KDX ;

I
I~

J

Li

)J'VI

r

3) publicznego placu oznaczonego na rysunku planu symbolem l PP;

usług

4) publicznych terenów
symbolami l US i 2US;

sportu i rekreacji - obiektów sportowych, oznaczonych na rysunku plami

?) publicznych parków oznaczonych na rysunku planu symbolami lZP i 2ZP; .

l-l~

fr9
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6) publicmej

samorządowej

instytucji kultury oznaczonej na rysunku planu symbolem 9MN/U.

2. Dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym w granicach terenów
nie wymienionych w ust. l, pod warunkiem ich zgodności z przemaczeniem terenów.

§ 15. 1.. Ustala
się
wysokość·
stawki
procentowej
służącej
określeniu
opłaty,
o której mowa wart. 36 ust. 4 ustawy dla terenów oznaczonych symbolami : lMWn, od lMN do 43MN, od
IMN/U do 1.2MN/U, lU, 2U, od JUS do 2US -30%.
2. Dla terenów niewymienionych w ust. l stawka procentowa
wart. 36 ust. 4 ustawy - wynosi 1%.
Rozdział

Ustalenia

służąca określeniu opłaty,

o której mowa

3.
dla terenów

szczegółowe

§ 16. I. Dla terenu oznaczonego na ·rysunku planu symbolem lMWn · obowiązują ustalenia zawarte
w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.
2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:
l) przeinaczenie podstawowe - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensywności,
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi lokalne,
b) usługi handlu,
c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
d) infrastruktura technicma.
3. W zakresie waruru<:ów zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu
. przestrzennego ustala się:
l) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowY: maksimum 35%,
b)

intensywność

zabudowy: minimum 0,2, maksimum 0,6,

c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30%;
2) parametry kształtowania zabudowy:
a) powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego lub garażowego: maksimum 80 m',
b) dachy budynków mieszkalnych i usługowych: dwuspadowe o symetrycmym nachyleniu połaci
w przedziale od 30° do 45° oraz dachy płaskie,
c) dachy budynków gospodarczych i garażowych: jedno lub dwuspadowe o kącie nachylenia połaci do 45°
oraz dachy płaskie,
d) wysokość zabudowy dla budynków mieszkalnych i usługowych: maksimum 11,0 m,
e)

wysokość

zabudowy dla budynków gospodarczych i garażowych: maksimum 5,5 m;

3) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji : dopuszczenie sytuowania budynku
zwróconego ścianą bez okien lub drzwi w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną bezpośrednio przy
tej granicy . .
. 4. Określa się
5. W zakresie
1) powierzchnię

2)

szerokość

minimalną powierzchnię
szczegółowych
działki:

frontu

nowo wydzielonych

działek

budowlanych: 750 m';

zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

minimum 750 m';

działki:

minimum 18,0 m;

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 75-90°.
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§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od lMN do 43MN obowiązują ustalenia
zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.
'
2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala

się:

I) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a)

usługi

lokalne,

b)

usługi

handlu, "

c) infrastruktu'ra techniczna.
3, W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania
przestrzennego ustala się:

ładu '

I) typologię budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych:
aj w terenach: IMN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 19MN, 20MN, 24MN: budynki wolno stojące oraz
W. zabudowie bliźniaczej, ,
b) w terenach: 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, IOMN, IIMN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN,
18MN, 2 IMN, 22MN, 23MN, 25,MN, 26MN,27MN, 2~MN, 29MN, 30MN, JIMN, 32MN, 33MN,
34MN, 35MN, 36MN, 37MN, 38MN, 39MN, 40MN, 41MN, 42MN, 43MN: budynki wolno stojące;
2)

wskaźniki

a)

wskaźnik

- dla

b)

zagospodarowania terenu:
powierzchni zabudowy:

działek

budowlanych o powierzchni do 400 m': maksimum 40%,

- dla działek budowlanych o powierzchni

powyżej

400 m' do 800 m' : maksimum J5%,

- dla działek budowlanych o powierzchni

powyżej

800 m' do 1000 m': maksimum 30%,

- dla działek budowlanych o powierzchni

powyżej

1000 m': maksimum 20%,

intensywność

zabudowy:

- d'la działek budowlanych o powierzchni do 400 m' : minimum 0,2, maksimum 0,8,
- dla działek budowlanych o powierzchni

powyżej

400 m' do 800 m' : minimum 0,2, maksimum 0,7,

- dla działek budowlanych o powierzchni 'powyżej 800 m' do 1000 m': minimum 0, 15, maksimum 0,6,
- dla działek b~dowlanych o powierzchni powyżej 1000 m': minimum O, I, maksimum 0,45,
c)

wskaźnik

powierzchni biologicznie czynnej:

- dla działek budowlanych o powierzchni do 400 m' : minimum 30%,
- dla

działek

budowlanych o powierzchni

powyżej

400 m' do 800 m' : minimum 40%,

- dla działek budowlanych o powierzchni powyżej 800 m' do 1000 m': minimum 50%,
- dla działek budowlanych o powierzchni powyzej 1000 m' : minimum 55%;
3) parametry kształtowania zabudowy:
a) powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego lub garażowego: maksimum 80 m',
b) dachy

budynkó'ł/

mieszkalnych i usługowych:

- w terenach 3MN, 4MN, 8MN: dwuspadowe o symetrycznym nachyleniu

połaci

-w

pozostałych

w przedziale od 30°

,

~4~

terenach MN: wielospadowe o symetrycznym nachyleniu

połaci

do 45° oraz dachy

płaskie ,
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c) dachy budynków gospodarczych i garażowych: jedno lub wielospadowe o nachyleniu
dachy płaskie,

połaci

do 45° oraz

d) wysokość zabudowy:
- dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych odachach

płaskich:

maksimum 8,0 m,

- dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych o dachach o kącie nachylenia
dachowych do 45°: maksimuł1\ 10,0 m,

połaci

- dla budynków gospodarczych i garażowych: maksimum 5,5 m;
4) zasady

kształtowania

zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji: .

a) dopuszczenie sytuowania woJnostojących budynków gospodarczych i garażowych, zwróconych ścianą
bez otworów okiennych lub drzwiowych do granicy z sąsiednią działką budowlaną, bezpośrednio w tej
granicy działki budowlanej w przypadkach innych niż określone w przepisach odrębnych z zakresu
budownictwa, na odcinku nie dłuższym niż 10,0 m,
bl dopuszczenie lokalizacji maksymalnie jednego
na działce budowlanej.
5.

Określa się minimalną powierzchnię

wolnostojącego

nowo wydzielonych

budynku gospodarczego lub

działek

garażowego

budowlanych:

I) w terenie 19MN: 330 m';
2) w terenach: 7MN, IIMN: 450 m';
3)w terenie 5MN: 500 m';
4) w terenie 8MN, 16MN, 20MN, 21MN: 600 m';
5) w terenach: 6MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 17MN, 18MN, 25MN: 700 m';
6) w terenach: IMN, 2MN, 4MN, 9MN, IOMN, 37MN, 39MN, 41MN: 800 m';
7) w terenach: 3MN, 22MN, 42MN: 900 m';
8) w terenach: 23MN, 24MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN, 34MN, 35MN,
36MN, 38MN, 40MN, 43MN: 1000 m'.
.
6. W zakresie
I) powierzchnię

szczegółowych

działki:

zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

,

.

. a) w terenie 19MN: minimum 200 m',
b) w terenie 8MN: minimum 340 m',
c) w terenie 5MN: minimum 380 m',
d) w terenie 7MN: minimum 390 m',
e) w terenach: IMN, 3MN, 4MN, IIMN, 12MN, 13MN, 20MN, 26MN, 41MN: minimum 450 m',
f) w terenach: 2MN, 6MN, 14MN, 16MN, 17MN, 18MN, 21MN, 24MN, 27MN, 37MN: minimum 500 m"

g) w terenach: 9MN, 39MN: minimum 650 m',
h) w terenach: ·15MN, 25MN: minimum 700 m'.,
i) w terenach: 22MN, 23MN: minimum 800 m',

j) w terenie 34MN: minimum 900 m l ,
k) w terenach: 10MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31.MN, 32MN, 33MN, 35MN, 36MN, 38MN, 40MN, 42MN,
43MN: minimum 1000 m'.
2)

szerokość

frontu

działki:

3) kąt położenia granic

minimum 14,0 m;

działki

w stosunku do pasa drogowego: 50-90°.
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§ 18. l. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od
ustalenia zawarte w kolej nych'ustępach niniejszego paragrafu.

~MN/U

do 12MN/U

obowiązują

2. W zakresie prżeznaczenia terenu ustala się:
I) przeznaczenie podstawowe:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) tereny zabudowy

usługowej;

. 2) przeznaczenie uzupełniające - infrastruktura techniczna.
3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodaro wania terenu oraz zasad ochrony i ksztahowania
przestrzennego ustala się:

ładu

I) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) wskainik powierzchni zabudowy:
- w terenie II MN/U: maksimum 25%,
- w terenach: 7MN/U, 8MN/U: maksimum 30%,
-w terenach: 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 9MN/U, 10MN/U : maksimum 35%,
- w terenach: IMN/U, 2MN/U, 3MN/U, 12MN/U: maksimum 40%;
. b)

intensywność

zabudowy:

-w terenie II MN/U: minimum 0, 1, maksimum 0,5,
- w terenach IMN/U, 3MN/U; 7MN/U, 8MN/U, 12MN/U: minimum 0,2, maksimum 0,6, .
- w terenach 2MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 9MN/U, 10MN/U,: minimum 0,2, maksimum 0,7,
c)

wskaźnik

powierzchni biologicznie czynnej :

- w terenie II MN/U: minimum 40%,
- w terenach 7MN/U, 8MN/U: minimum 35%,
- w terenach 2MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 9MN/U, 10MN/U: minimum 30%,
- w terenach IMN/U, 3MN/U, 12MN/U: minimum 20%;
2) parametry ksztahowania zabudowy:
a) dla zabudowy miesżkaniowej jednorodzinnej - powierzchnia zabudowy budynku gospodarczego lub
garażowego: maksimum 80 m',
b) dachy budynków mieszkalnych i usługowych:
- w terenach IMN/U, 3MN/U, 12MN/U: wielospadowe o symetrycznym nachyleniu połaci do 45° oraz
dachy plaskie,
-w terenach 2MN/U, 4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, 9MN/U, IOMN/U, IIMN/U:
dwuspadowe o symetrycznym nachyleniu połaci w przedziale od 30° do 45°, .
c) dachy budynków gospodarczych i garażowych: jedno lub wielospadowe o nachyleniu
dachy płaskie,

połaci

do 45° oraz

d) wysokość zabudowy :
- dla budynków

miesżkalnychjednorodzinnych

i usługowych o dachach płaskich: maksimum 8,0 m,

- dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i usługowych o dachaćh o kącie nachylenia połaci
dachowych do 45°: maksimum 10,0 m,
- dla budynków gospodarczych i garażowych : maksimum 5,5 m;
4) zasady ksztahowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji:

--(,laL

@(o
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a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
- dopuszczenie sytuowania wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych, zwróconych ścianą
bez otworów okiennych lub drzwiowych do granicy z sąsiednią działką budowlaną, bezpośrednio
w tej granicy działki budowlanej w przypadkach innych niż określone w przepisach odrębnych
z zakresu budownictwa, na odcinku nie dłuższym niż 10,0 m,
-dopuszczenie lokalizacji maksymalnie jednego
garażowego na działce budowlanej.
4.

Określa się minimalną powierzchnię

wolnostojącego

budynku gospodarczego lub

nowo wydzielonych działek Qudowlanych:

l) w terenach: 8MNIU, 9MNIU: 450 m';
2) w terenie l OMN/U: 500 m';
3) w terenach: 5MNIU, 7MN/U: 600 in';
5) w terenach: lMNIU, 2MN/U, 3MN/U, 4MNIU, 6MN/U: 800 m';
6)w terenach: 1IMN/U, 12MN/U: 1000 m'.
5. W zakresie
l) powierzchnię

szczegółowych

zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

działki:

a) w terenie 2MN/U: minimum 250 m',
b) w terenie 10MN/U: minimum 350 m',
c) w terenach:. 6MN/U, 8MN/U, 9MNIU: minimum 450 m',
d) w terenach: 4MN/U, 7MNIU: minimum 600 m',
e) w terenach:.5MN/U: minimum 700 m',

i) w terenach: 1MNIU, 3MN/U: minimum 800 m',
g) w terenach: 11MNIU, 12MNIU: minimum 1000 in';
2)

szerokość

frontu

działki:

a) w terenach: 2MN/U, 4MN/U: minimum 4,0 m,
b) w terenach: 3MN/U, 6MNIU, 10MN/U: minimum 15,0 m,
c) w terenach: 1MN/U, 5MN/U, 7MNIU, 8MN/U, 9MN/U, 11 MNIU, 12MNIU: minimum 18,0 m,
3) kąt położenia granic

działki

w stosunku do pasa drogowego: 50-90°.

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U i 2U
w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.
.

obowiązują

ustalenia zawarte

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:
l) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy

usługowej;

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) infrastruktura techniczna.
3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ladll
przestrzennego ustala się:
I)

wskażniki

zagospodarowania ~erenu:

a)

wskaźnik

b)

intensywność

powierzchni zabudowy: maksimum 40%,
zabudowy:

- w terenie 1U: minimum 0,2, maksimum 0,8,
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-w terenie 2U: minimum 0,1, maksimum 0,6,
c)

wskaźnik

powierzchni biologicznie czynnej:

- w terenie l U: minimum 20%,
- w terenie 2U : minimum 30%;
2) parametry kształtowania zabudowy:
a) dachy budynków usługowych i mieszkalnychjednorodzinnych:
- w terenie l U dla budynków sytuowanych od strony ul.
objętym planem: dachy płaskie,

Sławięcickiej

zlokalizowanej poza obszarem

. - w terenie l U dla budynków sytuowanych od strony ulicy lKDL (uL Adama Asnyka): wielospadowe
o symetrycznym nachyleniu połaci do 45° oraz dachy płaskie,
- w terenie 2U: dwuspadowe o symetrycznym nachyleniu połaci w przedziale od 30° do 45°,
b) dachy budynków gospodarczych i garażowych: jedno lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu
połaci do 45° oraz dachy płaskie,
c) wysokość zabudowy:
- w terenie 1 U dla budynków o dachach płaskich: maksimum 12,0 m,
- w terenie l U dla budynków o dachach o kącie .nachylenia połaci dachowych· do. 45°: maksimum
10,0 m,
-w terenie 2U: maksimum 10,0 m,
3) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji: dopuszczenie sytuowania budynku
zwróconego ścianą bez okien lub drzwi w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną bezpośrednio przy
tej granicy.
4.

Określa się minimalną powierzchnię

nowo wydzielonych

działek

budowlanych:

l) w terenie lU: 800 m';
2) w terenie 2U: 300 m'.
5. W zakresie

szczegółowych

zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:·

I) powierzcIulię działki: w terenie I U: minimum 550 m', w terenie 2U: minimum 300 m';
2)

szerokość

frontu

działki:

. 3) kąt położenia granic

w terenie lU: minimum 18,0 m, w terenie 2U: minimum 24,0 m .

działki

w stosunku do pasa drogowego: 70-90°.

§ 20. I. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1US do 2US
zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.

obowiązują

ustalenia

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:
l) przekaczenie podstawowe - tereny usług sportu i rekreacji,
2) przeznaczenie uzupełniające:
a)

zieleń urządzona,

b) infrastruktura techniczna.
3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania
.

ładu ·

prżest(zennego ustala się:

I) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy - maksimum 5%,

. .~

b)

intensywność

zabudowy - minimum 0,01, maksimum 0,1,

.

.

c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - minimum 20%;

rr. leJ.-

&:2.

.
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2) parametry kształtowania zabudqwy:
a)

wysokość

zabudowy - maksimum 5,0 m;

b) geomeiria dachów - dachy o kącie nachylenia połaci dachowych do 30' oraz dachy płaskie,
3) zasady kształtowania zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji tymczasowych obiektów budowlanych spehliających warunki:

dopuszczenie lokalizacji

a) maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu - 12,0 m',
b) maksymalna wysokość - 3,0 m,
c) maksymalna
4.

ilość

w terenie - 3.

Określa się minimalną powierzchnię

działek

nowo wydzielonych

budowlanych:

l) w terenie lUS: 3500 m';
2) w terenie 2US: 1500 m'.
5. W zakresie

szczegółowych

zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

l) powierzchnię działki:
a) w terenie l US: minimum 3500 m';
b) w terenie 2US: minimum 1500 m'.
2) szerokość frontu

działki -

3) kąt położenia granic

minimum 30,0 m;

działki

w stosunku do pasa drogowego - 50-90'.

§ 21. l. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami lZP i 2ZP
w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.

obowiązują

ustalenia zawarte

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:
l) przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni urządzonej publicznej;
2) przeznaczenie uzupelniające:
a)

urządzenia

sportowe, rekreacyjne i dydaktyczne,

b) infrastruktura techniczna.
3. ·W zakresie zasad zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony . i kształtowania
. ustala się:

ładu

przestrzennego

l) zakaz lokalizacji budynków;
2) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 70%.
4.

Określa się minimalną powierzchnię

nowo wydzielonych

działek

budowlanych:

l) w terenie l ZP: 2100 m';
2)w terenie 2ZP: 1400 m'.
5. W zakresie
l)

szczegółowych

zasad i warunków scalania· i podziału nieruchomości ustala się:

powierzchnię działki:

a) w terenie lZP: minimum 2100 m',
b) w terenie 2ZP: minimum 1400 m'.
2)

szerokość

frontu

działki:

a) w terenie lZP: minimum 35,0 m,
b) w terenie 2ZP: minimum 30,0 m,
3) kąt położenia granic

działki

w stosunku do pasa drogowego: 70-90°.
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§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem lG
w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.

obowiązują

ustalenia zawarte

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe: teren infrastruktury technicznej - gazowej;
2) przeznaczenie uzupełniające:.
a)

zieleń urządzona,

b) infrastruktura techniczna.
3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego ustala się:
1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a)

wskaźnik

powierzchni zabudowy: maksimum 10%,

b) intensywnośĆ zabudowy: minimum 0;01 , maksimum 0,1 ,
c)

wskaźnik

2) parametry

powierzchni biologicznie czy nnej: minimum 40%;

kształtowania

zabudowy:

a) dacny płaskie,
b) wysokość zabudowy: maksimum 4,0 m.
4.

Określa się minimalną powierzchnię
szczegółowych

5. W za]«esie

nowo wydzielonych

działek

budowlanych: 900 m'.

zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1) powierzchnię działki: minimum 900 m';
2)

szerokość

frontu

działki:

3) kąt położenia granic

minimum 24,0 m;

działki

w stosunku do pasa drogowego: 80-90°.

§ 23. l. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami lE i 2E
. w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.

obowiązują

ustalenia zawarte

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe. - tereny infrastruktury technicznej - elektroenergetycznej;

2) przeznaczenie uzupełniąjące :
a) zieleń urządzona,
b) infrastruktura techniczna.
3. W zakresie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasad ochrony i kształtowania
.przestrzennego ustala się:

ładu

1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksimum 70%,
b) intensywność zabudowy: minimum 0, 1, maksimum 0,7,
c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 10%;
2) parametry kształtowania zabudowy:
a) geometria dachów - dachy płaskie,
. b) wysokość zabudowy - maksimum 5,0 m.
4.

Określa się minimalną powierzchnię

5. W zakres ie

szczegółowych

nowo wydzielonych

działek

budowlanych: 40 m'.

zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

1) powierzchnię działki: minimum 40 m',

Pff-o
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2)

szerokość

frontu

działki:

minimum 8,0 ·m,

3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 85-90°.

§ 24. \. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem lPP
w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.

obowiązują

ustalenia zawarte

2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:
l) przeznaczenie podstawowe: teren przestrzeni publicznej - placu publicznego;
2) przeznaczenie uzupełniające:
a) tymczasowe obiekiy budowlane - usługowo-handlowe,
b) drogi publiczne,
c) miejsca postojowe dla samochodów,
d) drogi rowerowe,
e)

zieleń urządzona,

f) infrastruktura techniczna.

3. W zakresie waru.nków zabudowy i zagpspodarowania terenu oraz zasad o·chrony i kształtowania
przestrzennego ustala się:

ładu

.1) wskaźniki zagospodarowania terenu:
a)
b)

wskaźnik powierzchni zabudowy w zakresie
handlowo-usługowych: maksimum 5%,
intensywność

przeznaczenia

zabudowy w zakresie przeżnaczenia
minimum 0,01, maksimum 0,05,

uzupełniającego

uzupełniającego

- tymczasowych obiektów

-

tymczasowych obiektów

handlowo-usługowych:

. c)

wskaźnik

powierzchni biologicznie czynnej: minimum 10%;

2) parametry kszw.łtowania zabudowy:
a)

dąchy płaskie,

b)

wysoko·Ść

3) zasady

zabudowy: maksimum 3,5 m;

kształtowania

przestrzeni publicznych i zabudowy oraz lokalizacji obiektów i funkcji:

a) zakaz wykonania nawierzchni z następujących materiałów:
- płyty betonowe pelne o wymiarach

większych niż

30 x 30 cm,

- płyt betonoWych ażurowych z wyłączeiliem miejsc postojowych dla samochodów,
- asfalt z wyłączeniem jezdni oraz dróg rowerowych,
b) ustala się

ilość

miejsc postojowych dla samochodów: maksimum 20,

c) dopuszczenie lokalizacji stacji

ładowania

pojazdów elektrycznych,

d) w zakresie lokalizacji i formy tymczasowych obiektów

usługowo-handlowych:

- maksymalna powierzchnia zabudowy pojedynczego obiektu: 7 m',
- maksymalna wysokość: . 3,5 m,
- maksymalna ilość: 2 w terenie.
5.

~
~ł

Określa się minimalną powierzchnię

6. W zakresie
l)

szczegółowych

nowo wydzielonych

działek

budowlanych: 2800 m'.

zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości ustala się:

powierzchnię działki: minimum 2800 m';

2) szerokość frontu działki: minimum 50,0 m;

t r:1..c

f!b
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3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 80-90° .

§ 25. l. Dla terenów dróg publicznych, omaczonych na rysunku planu symbolami: lKDL, 2KDL, 3KDL,
lKDD, 2KDD, JKDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10"KDD, llKDD, 12KDD, 13KDD,
14KDD, 15KDD, 16KDD, 17KDD, 18KDD,19KDD, 20KDD, 21KDD, 22KDD, 23KDD, 24KDD, 25KDD,
26KDD, 27KDD, 28KDD, 29KDD, 30KDD, 31KDD, 32KDD, 33KDD, 34KDD, 35KDD, 36KDD, 37KDD,
38KDD, 39KDD obowiązują ustalenia zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.
2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się:
1) przemaczenie podstawowe - tereny dróg publicmych: ulice klasy lokalnej i dojazdowej wraz z obiektami
i urządzeniami związanymi z prowadzeniem i obsługą ruchu drogowego;
2) przemaczenie uzupełniające:
a)

zieleń,

b) miejsca postojowe dla samochodów i rowerów,
c) drogi rowerowe,
d) wiaty przystankowe. dla komunikacji zbiorowej ,
e) kioski ulicme,
f) infrastruktura techniczna.

3. W zakresie warunków i parametrów funkcjonalno-technicznych ustala się:
. l) dla ulicy omaczonej na rysunku planu symbolem lKDL (ul. Adama Asnyka):
a)
b)

klasę

L - lokalna, .

szerokość

z

w liniach

rozgraniczających

ulicą Slawięcicką zlokalizowaną

- od 7,8 m do 12,0 m z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania
poza obszarem objętym planem, zgodnie z rysunkiem planu;

2) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDL - ulica projektowana:
a)
. b)

klasę

L - lokalna,

szerokość w liniach rozgraniczających - 12,0 m 'z poszerzeniem w rejonie
i 3KDL, zgodnie z rysunkiem planu;

skrzyżowania

z ulicami l KDL

3) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDL (ul. Serdecma, ul. Niezdrowicka):
a) klasę L - lokalna,
b) szerokość w liniach rozgraniczających - od 7,2 m do l7,4 m z poszerzeniem w rejonie shzyżowania
z ulicą ' Stefana Batorego zlokalizowaną poza obszarem objętym planem i ulicą 20KDD zgodnie
z rysunkiem planu;
4) dla ulicy omaczanej na rysunku planu symbolem l KDD (ul. Poli
a)
b)

klasę

D - dojazdowa,

szerokość

z

Gojawiczyńskiej):

w liniach

rozgraniczających

ulicą Sławięcicką zlokalizowaną

- od 5,8 m do 6,9 m z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania
poza obszarem objętym planem, zgodnie z rysunkiem planu;

5) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDD (ul. Kornela Ujejskiego) :
a)

klasę

D - dojazdowa,

b) szerokość w liniach rozgraniczających - od 7,7 m do 8,5 m z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania
z ulicami l KDL i 1KDD, zgodnie z rysunkiem planu;
6) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDD (ul. Kameralna):

l

a)

klasę

b)

szerokość w liniach rozgraniczających - od 8,0 m do 8,2 m z poszerzeniem w rejonie
z ulicami 2KDD i 4KDD, zgodnie z rysunkiem planu;

D - dojazdowa,
skrzyżowania
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7) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu 'symbolem 4KO[) (ul. Książąt Opolskich):
a)

klasę

b)

szerokość w liniach rozgraniczających - 8,0 m z poszerzeniem w rejonie
zgodriie z rysUllkiem planu;

D - dojazdowa,
skrzyżowania

z ulicą lKDL,

8) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KOO (ul. Kameralna):
a)

klasę

D - dojazdowa,

b) szerokość w liniach rozgraniczających - od 7,8 m do 8,5 m z poszerzeniem w rej onie skrzyżowi'Jlia
z ulicą 4KOO, zgodnie ż rysunkiem planu;
9) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KOO (ul. Poli
a)

klasę

Gojawiczyńskiej):

D - dojazdowa,

b) szerokość w liniach rozgraniczających - od 9,9 ' m do 10,0 m z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania
,z ulicą 4KOO, zgodnie z rysunkiem planu;
10) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KOO (ul. Narcyzy Żmichowskiej):
a) klasę D - dojazdowa,
b)

szerokość w liniach rozgraniczających - od 8,1 m do 8,4 m z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania
z ulicami IKOL i 6KOO, zgodnie z rysunkiem planu;
'
,

11) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 8KOO (ul.

Mała):

a) klasę D - dojazdowa,
b) szerokość w liniach rozgraniczających - od 8,2 m do 9,5 m z poszerzeniem w rejonie
, z ulicą lKOL, zgodnie z rysunkiem' planu;

skrzyżowania

12) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 9KOO (ul. Hugo Kolątaja):
a)

klasę

b)

szerokość w liniach rozgraniczających - od 6,3 m do 10,6 m z poszerzeniem w rej onie skrzyżowania
z ulicą Stefana Batorego zlokalizowaną poza obszarem objętym planem oraz ulicą lKOL, zgodnie
z rysunkiem planu;

D - dojazdowa,

13) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 10KOO - ulica projektowana: '
a)

klasę

b)

szerokość w liniach rozgraniczających - od 10,2 m do 14,0 m z poszerzeniem w rejonie
z ulicą 9KOD, zgodnie z rysunkiem planu;

D - dojazdowa,
skrzyżowania

, 14) dla ulicy oznaczonej na rysunku planusymbolem llKOO - ulica projektowana:
a) klasę D - dojazdowa,
b)

szerokość w liniach rozgraniczających - od 7,8 m, do 8,0 m z poszerzeniem w rejonie
z ulicami lKDL i 12KOO, zgodnie z rysunkiem planu;

skrzyżowania

15) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 12KOO (ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego):

I

a) klasę D - dojazdowa,
b) szerokość w liniach rozgraniczających - od 6,2 m do 10,4 m z poszerzeniem w rejonie
z ulicą 2KOL, zgodnie z rysunkiem planu;

skrzyżowania

16) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 13KOO (ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera):
a)

klasę

b)

szerokość w liniach rozgraniczających - od 7,8 m do 7,9 m z poszerzeniem w rejonie
z ulicą 2KOL, zgodnie z rysunkiem planu;

D - dojazdowa,
skrzyżowania

17) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 14KDO (ul. 8-go Marca):
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a)

klasę

D - dojazdowa,

·b) szerokość w liniach rozgraniczających - od 4,9 m do 10,0 m ·z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania
z ulicami 2KoL i 9KOO, zgodnie z rysunkiem planu;
18) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 15KOO - ulica projektowana:
a) klasę D - dojazdowa,
b)

szerokość w liniach rozgraniczających - od 10,0· m do 14,0 m z poszerzeniem w rejonie
z ulicą2KOL, zgodnie z rysunkiem planu;

skrzyżowania

20) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 16KOO - ulica ·projektowana:
a)

klasę

b)

szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m z poszerzeniem w rejonie
zgodnie z rysunkiem planu;

D - dojazdowa,
skrzyżowania

21) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 17KOO (ul. Stefana Batorego, ul.

z ulicą 17KOO,

Szczęśliwa):

a) klasę D - dojazdowa,
b)

szerokość w liniach rozgraniczających - od 8,5 m do 10,0 m z poszerzeniem w rejonie
z ulicą 3KOL, zgodnie z rysunkiem planu; .
. . _ ..

skrzyżowania

22) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 18KOO - ulica projektowana:
a)

klasę

b)

szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m z poszerzeniem w rejonie
i 16KOO, zgodnie z rysunkiem planu;

D - dojazdowa,
skrzyżowania

z ulicami 3KOL

24) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 19KOO - ulica projektowana:
a)

kl asę

D - dojazdowa, ·

b) szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania z ulicą 20KOO,
zgodnie z rysunkiem planu;
25) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 20KOO (ul. Serdeczna):
a)

klasę

D - dojazdowa,

b) szerokość w liniach rozgraniczających - od 7,7 m do 14,0 m z p'oszerzeniem w rejonie
z ulicą 35KOO, zgodnie z rysunkiem planu;

skrzyżowania

26) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 21KOO - ulica projektowana:
a) klasę D - dojazdowa,
b) szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania z ulicami 3KDL
i 24KOO, zgodnie z rysunkiem planu;
27) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 22KOO - ulica projektowana:
a) klasę
b)

b - dojazdowa,

szerokość w liniach . rozgraniczających - 10,0 m z poszerzeniem w rejonie
20KOO i 24KOO, zgodnie z rysunkiem planu;

skrzyżowania

z ulicami

skrzyżowania

z ulicami

28) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 23KOO ':' ulica projektowana:
a) klasę D - dojażdowa,
b) szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m z poszerzeniem w rejonie
20KOOi 35KOO, zgodnie z rysunkiem planu;
29) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 24KOO (ul.

Księdza

Jana Twardowskiego):

a) klasę D - dojazdowa,

/
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,

b)

szerokość w liniach rozgraniczających - od 9,9 m do 11,5 m z poszerzeniem w rejonie
z ulicami 2KDL i 23KDD, zgodnie z rysunkiem planu;

skrzyżowania

30) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 25KDD -ulica projektowana:
a)

klasę

b)

szerokość

D - dojazdowa,

w liniach rozgraniczających .- 9,5 m z poszerzeniem w rejonie
24KDD i 27KDD, zgodnie z rysunkiem planu;

skrzyżowania

z ulicami

31) dla ulicy oznaczonej na rysunku pl~ilU symbolem 26KDD - ulica projektowana:
a) klasę D - dojazdowa,
b)

szerokość w liniach rozgraniczających - od 9,4 m do 9,5 m z poszerzeniem w rejonie
z ulicami 24KDD i 27KDD, zgodnie z rysunkiem planu;

skrzyżowania

32) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 27KDD - ulica projektowana: .
a) klasę D - dojazdowa,
. b)

szerokość w liniach rozgraniczających - od 7,9 m do 10,Om z poszerzeniem w rejonie
z ulicami 2KDL i 23KDD, zgodnie z rysunkie~ planu;

skrzyżowania

34) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 28KDD (uL Kazimierza Przerwy Tetmajera):
a)

klasę

D - dojazdowa,

b) szerokość w liniach rozgraniczających - od 7,9 m do 8,0 m z poszerzeniem w rejonie
z ulicami 2KDL i 29KDD, zgodnie z rysunkiem pląnu;

skrzyżowania

35) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 29KDD - ulica projektowana:
a) klasę D - dojazdowa,
b)

szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m z poszerzeniem w rejonie
27KDD i 35KDD, zgodnie z rysunkiem .planu;

skrzyżowania

z ulicami

36) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 30KDD - ulica projektowana:
a) klasę D - dojazdowa,
b)

szerokość w liniach rozgraniczających - od 8,0 m do 16,1 m z poszerzeniem w rejonie
z ulicą 29KDD, zgodnie z rysunkiem planu;

skrzyżowania

37) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 31KDD - ulica projektowana:
a)

klasę

b)

szerokość w liniach rozgraniczających - 8,5 m z poszerzeniem w rejonie
i 32KDD, zgodnie z rysunkiem planu;

D - dojazdowa,

38) dla ulicy

ozn~czonej

skrzyżowania

z ulicami 2KDL

na rysunku planu symbolem 32KDD - ulica projektowana:

a) klasę D - dojazdowa,
b) szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania z ulicami
28KDD i 35KDD, zgod.nie z rysunkiem planu.;
39) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 33KDD - ulica projektowana:
a)

klasę

b)

szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m z poszerzeniem w rejonie
31KDD i 35KDD, zgodnie z rysunkiem planu;

D - dojazdowa,
skrzyżowania

z ulicami

40) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 34KDD - ulica projektowana:

'J

!

I

a) klasę D - dojazdowa,

'I- /t.j

.i b) szerokość w liniach rozgraniczających - 10,0 m z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania z ulicami 2KDL
~.F"---; "~",0'0;' , ","o"". ,'MO,

r
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41) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 35KDD - ulica projektowana:
a)

klasę

b)

szerokość w liniach rozgraniczających - 8,0 m z poszerzeniem w rejonie
.zgodnie z rysunkiem planu;

D - dojazdowa,
skrzyżowania

z ulicą 36KDD,

42) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 36KDD (ul. Adama Asnyka):
a)

klasę

b)

szerokość

D - dojazdowa,
w liniach

rozgraniczających

- od 14,0 m do 14,3 m, zgodnie z rysunkiem planu;

43) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 37KDD - ulica projektowana:
a)

klasę

b)

szerokość w liniach rozgraniczających - od 10,0 m do 14,0 m z poszerzeniem w rejonie
z ulicą 35KDD, zgodnie z rysunkiem planu;

D - dojazdowa,
skrzyżowania

44) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 38KDD - ulica projektowana:
a)

klasę

b)

szerokość w liniach rozgraniczających - od 10,0 m do 14,0 m z poszerzeniem w rejonie
z ulicą 35KDD, zgodnie
z rysunkiem planu; .
. ,.

D - dojazdowa, • .
skrzyżowania

45) dla ulicy oznaczonej na rysunku planu symbolem 39KDD - \llica projektowana:
a)

klasę

b)

szerokość w liniach rozgraniczających - od 10,0 m do 14, 1 m z poszerzeniem w rejonie
z ulicą 35KDD, zgodnie z rysunkiem planu.

D - dojazdowa, '
skrzyżowania

§ 26. l. Dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami lKDW, 2KDW,
3KDW, 4KDW, SKDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW obowiązują ustalenia zawarte w kolejnych ustępach
niniejszego paragrafu.
'2. W zakresie paeznaczenia terenu ustala się:
I) przeznaczenie podstawowe - tereny dróg wewnętrznych wraz z obiektami i urządzeniami
z prowadzeniem i obsługą ruchu' drogowego;
.
2)

związanymi

prżeznaczenie uzupełniające:
a) ·zieleń,

b) infrastruktura techniczna,
c) miejsca postojowe dla rowerów,
d) w terenach l KDW i 7KDW :- miejsca postojowe dla samochodów.
3. W zakresie warunków i parametrów funkcjonalno- technicznych ustala się:
I) dla drogi

wewnętrznej

oznaczonej na rysunku planu symbolem lKDW (ul. Bajkowa) - od 2,5 m do 7,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;

szerokość

w liniach

rozgraniczających zmienną

2) dla drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDW (projektowana) - szerokość
w liniach rozgraniczających - 6,0 m, z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania z ulicami 2KDL i 9KDD,
zgodnie z rysunkiem planu;
3) dla drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDW (ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera)
- szerokość w liniach rozgraniczających zmienną - od 3,6 m do 4,0 m, zgodnie z rysunkiem planu;
4) dla drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDW (ul. Jana Kasprowicza) w liniach rozgraniczających 'zmienną - od 2,9 m dó 7,4 m, zgodnie z rysunkiem planu;
5) dla drogi
w liniach

wewnętrznej

oznaczonej na rysunku planu symbolem 5KDW (ul. Stefana Batorego) od 3,0 m do 7,5 m, zgodnie z rysunkiem planu;

szerokość

szerokość

rozgraniczających zmienną -
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6) dla drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem6KDW (ul. Wydmowa) w liniach rozgraniczających zmienną - od 3,3 m do 7,5 m, . zgodnie z rysunkiem planu;

szerokość

7j dla drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KDW (projektowana) - szerokość
w liniach rozgraniczających zmienną od 8,0 m do 14,5 m, z poszerzeniem w rejonie skrzyżowania z ulicą
l6KDD, zgodnie z rysunkiem planu;
.8) dla drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 8KDW (ul. Stefana Batorego) - szerokość
w liniach rozgraniczających zmienną od 6,0 m do 6, 1 m, z poszerzeniem wrejonie skrzyżowania z ulicami
l6KDD i l7KDD, zgodnie z rysunkiem planu;

§ 27. 1. Dla terenu ciągu pieszego oznaczonego na rysunku planu symbolem IKDX obowiązują ustalenia
zawarte w kolejnych ustępach niniejszego paragrafu.
2. W zakresie przeznaczenia terenu ustala

się:

.J) przeznaczenie podstawowe: tereny ciągów pieszych wraz z obiektami i urządzeniami
z prowadzeniem i obsługą ruchu pieszego;

związanymi

2) przeznaczenie uzupełniające:
a) zieleń,
b) infrastruktura techniczna.
3. W zakresie warunków i parametrów funkcjonalno·technicznych ustala się - dla ciągu pieszego
oznaczonego na rysunku planu symbolem IKDX - szerokość w liniach' rozgraniczających zmienna od 2,0 do
10,7 m, zgodnie z rysunkiem planu.
.
Rozdział

Przepisy
§ 28. Wykonanie

uchwały

4.

końcowe

powierza się Prezydentowi Miasta Kędzierzyn-Koźle .

.§ 29. Tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą
Nr XLII/492/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 67,
poz. 1085 z późno zm.) - w części odnoszącej się do obszaru objętego ustaleniami uchwały.
§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.
Przewodniczący

Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
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MIEJSCOWY PLAN Z
OSIEDLA SŁAWIĘCIC
RYSUNEK PLANU - Załąc
z dnia ..................... 2020 r
WSKj),ŹNIKI

ZAGOSPODAROWANIA

DZIAŁEK

BUDOWLANYCH ORAZ PARAMETRY
ZABUDOWY.

I
l lntensy,wność I Powier~ch~la I
zabudowy
biologicznie

KSZTAŁT0WANIA PROJE

!- --- T-Powferzchn la

Przeznaczenfe terenu

zabudowy
(max.)

;

(max.)

I czynna (m ln.)

f----..-- --....-- --ł--~. ---- •
pow. 400 m 2

1·43
MN

dzTałki pow. 800 m 2

do 1000 m 2

1-_ _ _ _ _ _+

I, działki pow. 1000 m

2

40%

0.7

35%

do 800 m 2

0,6

30%

50%

_________-+-____-1
0,45

20%

Powierzchnia now o WYdZielanYCh :
działek budowlanych (mrn.)

Wysokosć

I zabudowy
(max.)

~. - ---

L_dzlalkl d~4_0_0_m_'_+--4-0-%----+_---0-,-8----+_---3-0-%----1
działki

r-------'

55%

19MN' 330 m'
7MN, 11MN: 450 m2
5MN : 500 m'
aMN . 16MN, 20MN, 21MN: 600 m'
6MN, 12MN, 13MN, 14MN. 15MN,
17MN, l aMN, 25M N: 700 m'
1MN, 2MN, 4MN, 9MN, 10MN,
37MN , 39MN, 41MN: BOO m'
3M N, 22MN, 42MN: 900 m'
23MN, 24MN, 26MN, 27MN. 2BMN,
29MN, 30MN, 31MN, 32M N, 33M N,
34MN, 35MN. 36MN , 3aM N, 40MN,
43MN: 1000 m'

dachy
płaskie:

8.0m

dachy
spadziste:
10,0 m
budynkI gos
i g arażowe :
5,5m
budynki

lMWn

30%

0 .6

35%

750

m'

mieszkaniow
i u słu gowo :
11 ,0 m
budynki
gospodarcz
S,5m

3MN/U

4_0_~

40%

0~,~6 r_-2-0-~-O-_1
0,6

20%

4MN/U

35%

0,7

30%

SPANiU

35%

0,7

30%

40°/"
"._._-.__2MN/U
1_M_N_/U
________+-__
______

'r,

__

L_

0,7

__

, 30%

30%
6PAN/U
35%
0,7
------ ---- -- ~--------~--+-------_ł

7UN/U

30%

0,6

35%

8MN/U

30%

0 ,6

35%,

------~~~----~~----~

-----+-------------+----~
9MN/U
ł
35%
0,7
30%

I

f----------·--I----------'----~-----____l
I'L
30%
10MNJU
I ~%
0,7

I

L..

11MN/U
_ _ __

12MNJU

budynki
mieszkaniow

8M N/U, 9MNlU : 450 m'
10M lU: 500 m'
5MN!U, 7MN/U: 600 m2
1MNlU, 2MNi U, 3MN/U 4MN/U,
6MN,-U: 800 m'
l1MNlU, 12MN/U: l000m'

i

usługowe :

a) dachy
piaski.:

8,Om,
b) dachy

spadziste:
10,0 m
budynki

gospodarcz
5,Sm

L::0_~_ _ _ __0,_5_ _1__--40-~-.-__ł

I

40%

0 ,6

20%
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I

I
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tereny: do 45"
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płas ki e

od 30 0 do 451;1
oraz dachy

I

płaskie

1

1MNlU, 3MNlU,
12MN/U: do 45"
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I
i

płaskI e

2MN/U,4MN/U,
6MNlU,
1, 5MNlU,
7MN/U,8MNlU
9MN/U,
10MN/U,
11 MN/U: od 300
do 45°

I
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GRANtCE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
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LINIE. ROZGRANICZAJ ĄCE T ERENY DRÓG PUBLICZNYCH
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MIEJSCE ZMIANY RODZAJU LIN II ZABUDOWY
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I

1MN
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I

US~ UGOWEJ

TEREt·.JY ZABUDOWY USLUGOWEJ

J TERENY

~

CD

I

E

I

I pp I
I KOL I

~

JKow l
I KOX I

USŁUG SPORTU I REKREACJI

TERENY ZIELENI PUBLICZN EJ
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TEREN PUBLICZNEGO C IĄGU PIESZEGO

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

~

I .. I
~
~
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ISTN I EJĄCY GAZO CIĄG
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ........ ............
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia .......... .......... 2020 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE CZĘŚCI
OSIEDLA SUWIĘCICE - OBSZAR NA POŁUDNIE OD UL. SUWIĘCICKIEJ I UL. STEFANA
BATOREGO

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle CzęSCI osiedla
- obszar na południe od ul. S!awięcickiej i ul. Stefana Batorego był dwukrotnie wyłożony do
publicznego wglądu tj. w okresie od 29 października 2019 r. do 28 listopada 2019 r. oraz od 30 czerwca 2020 r.
do 28 lipca 2020 r.

Sławięcice

l . Pierwsze wyłożenie w okresie od 29 pa:tdziernika 2019 r. do 28 Ustopada 2019 r.
W wyznaczonym tenninie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, tj. od dnia 29 października do dnia
12 grudnia 2019 r. wpłynęło 28 uwag. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle zarządzeniem Nr 501lGNP12020
z dnia 2 stycznia 2020 r. rozpatrzył uwagi dotyczące projektu planu. Symbole terenów i odwołania do zapisów
projektu uchwały użyWane w treści uwag oraz w wyjaśnieniach mogą dotyczyć projektu planu, jaki podlegal
wyłożeniu do publicznego wglądu www.teminie. 2Iuwagzostałouwzględnionychwcałości -tj . nrl. 2,421, 23, 26. W zakresie uwag nieuwzględnionych lub częściowo nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta
Kędzierzyn-Koźle, Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle postanawia przyjął następujący sposób rozpatrzenia:
Uwaga nr3
Imię

i nazwisko:

Data wpływu: .25 listopada 2019 r.
Adres zarnie:szkania:
Oznaczenie nieruchomości, których dotyczy uwaga:
Działka nr 752134.obręb Sławięcice,
Treść

teren 10MN/U

uwagi:

Sprzeciw wobec zmiany przeznaczenia terenów wskazanych w obowiązującym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwalą nr XLJ1/492/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 30 czerwca 2009 r. jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (75MN i 76MN) na teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (I OMN/U). Obszar którego dotyczy ww. zmiana
przeznaczenia od wielu lat przeznaczony był tylko i wyłącznie pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, co
było podstawowym kryterium podczas wyboru 1 zakupu nieruchomości, na tym terenie, który cechuje się ciszą
i spokojem. Propozycja projektu planu miejscowego polegająca na przekształceniu tego obszaru pod usługi,
będzie prowadzić do znacznego pogorszenia się komfortu życia mieszkańców oraz spadku wartości pobliskich
nieruchomości. Proponowane zmiany doprowadzą również do znacznego zwiększenia ruchu pojazdów
ciężkich, a co za tym idzie do zwiększenia liczliy niebezpieczeństw czekających na dzieci oraz pieszych
codziennie korzystających z dróg wewnątrzosiedlowych.
W dniu 29 . 10.2019 r. plik z ·treścią uchwały zamieszczony na stronie internetowej był zablokowany hasłem,
Dopiero po Wizycie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego w dniu
30.10.2019 r. treść uchwały wraz z uzasadnieniem została prawidłowo zamieszczona.
Rozstrzygnięcie:

Prezydent Miasta

Kędzierzyn-Koźle

postanowiJ częściowo nie owzglednić uwagi.

Rada Miasra Kędzierzyn-Koźle postanowiJa nie uwzględnić uwagi w
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.

częsci

nieuwzglednione,1 przez

Uzasadnienie:
W zakresie sprzeciwu wobec dopuszczenia usług w ramach terenu IOMN/U uwaga została uwzględniona
poprzez zmianę przeznaczenia terenu z MN/U - terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej na
•
teren MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej .
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Imię

i na2owi,;ko:

Imię

i naz',visk:o:

Imię

i nazwisko:

Imię

i nazwisko:l.

Adres zamieszkania:
Imię i nazwisko: _

Adres zarnie:szkania:
Imię i nazwisko: • • • •

Adres zarni",szkania:i
Im ię

i nazwisko:

Imię

i naz:wi,:ko:

Imię

i nazwisko:

Imię

i nazwisko:

Imię i nazwisko: • • • • • • • • •
Adres zamieszkania:
Imię

i nazwisko:

Adres zamieszkania:

Data

wpływu:

27 listopada 20 19 r.

Oznaczenie liieruchomoścł, których dotyczy uwaga:
Ulica 2KDL na odcinku od ul. Tetmajera do ul. Serdecznej, teren 10MN/U
Treść

uwagi:

Sprzeciw wobec projektowanej ulicy 2KDL, ponieważ po jego wybudowaniu ulica 8-go Marca (oznaczona
na rySlmku planu symbolem 14KDD) stanie się skrótem do dojazdu na ulicę Slawięcicką. Ismiejąca ul. 8-go
Marca nie posiada dostatecznej szerokości do zwiększenia ruchu. Powinna służyć obsłudze komunikacyjnej
posesji znajdujących się przy tej ulicy. Dodatkowo ulica nie posiada chodnika, co uniemożliwia bezpieczne
poruszanie się po niej mieszkańców i ich dzieci .
Sprzeciw wobec zmiany przeznaczenia terenów wskazanych wobowiązującym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwalą nr XLIIJ492/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 30 czerwca 2009 r. jako tereny zaBudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (75MN i 76MN) na teren
zabudowy mieszkaniowe jednorodzinnej i usługowej (IOMN/U). Wzmiankowany obszar jest ,położony
wewnątrz obszaru zabudowy jednorodzirmej, która z natury rzeczy nie jest miejscem prowadzenia działalności

ePb
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gospodarczej. W obszarze wydzielonym pod usługi mogą pojawić się działalności gospodarcze mocno
utrudniąjąee codzienną egzystencję dla całego osiedla. Obsługa komunikacyjna tego obszaru będzie odbywać
się wewnętrznymi drogami osiedlowymi, co mocno utrudni życie mieszkańcom w sąsiadujących posesjach.
Rozstrzygnięcie:

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle postanowił częściowo nie uwz!!lędnić uwagi.

Rada Miasta 'Kędzierzyn-Koźle postanowiła nie uwzględnić uwagi w czesci
PrezyDenta Miasta KędziermcKoźle.

nieuwzględnionej

przez

Uzasa"dnienie:
W zakresie sprzeciwu wobec dopuszczenia usług w ramach terenu 10MN/U uwaga została uwzględniona
poprzez zmianę przemaczenia terenu z MN/U . terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej na
teren MN· teren zabudowy mieszkaniowej jegnorodzinnej.
W zakresie sprzeciwu wobec lokalizacji w projekcie planu projektowanej ulicy 2KDL uwaga została
Projektowana ulica 2KDL stanowi istotny element układu komunikacyjnego całego osiedla.
Umożliwia ona płynny przejazd z północnej do południowej części osiedla na odcinku od ul. Serdecmej
(3KDL) do ul. Adama Asnyka (l KDL). Umożliwi ona również dos~pność komunikacyjną od wschodu
wąskich uiic odchodzących, od ul. Kołłątaja dla słUżb ratowniczych, a także rozprowadzenie ruchu pojazdów
wyjeżdżających ze wschodniej części osiedla w kierunku północny - w stronę ul. Serdecznej i na południe w stronę ul. Asnyka. Dodatkowo przy właściwej organizacji ruchu ograniczy ona tranzytowy ruch pojazdów
przez wąskie ulice odbiegające od ul. Kołłątaja w kienmku wschodnim. Ulica 2KDL w lokaLizacji wskazanej
w projekcie planu daje możliwość płynnego (!)iezakłóconego zakrętami lub skrzyżowaniami) przeprowadzenia
ulicy na odcinku od ul. Asny.ka do przedłużenia ul. Twardowskiego. W żadnym inny.m m iejscu w sąsiedztwie
projektowanej ulicy nie było możliwości iei przeprowadzenia bez Ingerencji w istniejącą zabudowę.
nieuwzględniona.

Uwaga nr24
Imię

i naz:wi,:ko:

Data wpływu: 28 listopada 20 19 r.
Adres zamieszkania:

Oznaozenie nieruchomości, których dotyczy uwaga:
Teren 10MN/U, IPP oraz cały obszar objęty projektem planu.
Treść

uwagi:

Sprzeciw wobec zmiany przeznaczenia terenów wskazanych wobowiązującym miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XU1J492/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Kożle
z dnia 30 czerwca 2009 r. jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (75MN i 76MN) na teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (1 0MN/U) oraz teren placu publicznego (l PPl.
Wzmiankowany obszar jest położony wewnątrz obszaru zabudowy jednorodzinnej, która z natury rzeczy
nie jest miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. W obszarze wydzielonym pod usługi mogą pojawić
się działalności gospodarcze mocno utrudniające codzienną egzystencję dla całego osiedla. Obsługa
komunikacyjna tego obszaru będzie odbywać się wewnętrznymi drogami osiedlowymi , co mocno utrudni życie
mieszka6com w sąsiaduj ących posesjach. Zwiększenie ruchu drogowego będzie zagrażać bezpieczeństwu
mieszkańców i niekorzystnie wpływać na otaczające środowisko, przyczyniając się dodatkowo do
zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowo teren majduje się niedaleko lasu, co może macząco wpłyWać na
zwierzynę i roślinność. Pomimo sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko i braku wykazanego
w niej niekorzystnego wpływu ustaleń projektu planu na środowisko, skutki pojawienia się usług na ww.
obszarze nogą być niekorzystne.
W Rroponowanym planie mało jest przestrzeni zielonej oraz terenów rekreacyjnych.
Składający uwagę postulują, żeby

tereny znajdujące się w pobliżu ich posesji pozostały naturalnie zielone.
to tereny do tej pory zielone, znajdujące się w sąsiedztwie lasu, częściowo zagospodarowane przez
rolników, stanowiące miejsce przebywania zwierzyny zamieszkującej w lesie. Pozostawienie tych terenów
w postaci zieleni naturalnej będzie przejawem dbałości o środowisko naturalne. Polityka dbałości o środowisko
naturalne powinna być realizowana także na terenie osiedla Slawięciee.
Są

Rozstrzygnięcie:

l.1~ ~

Prezydent Miasta

Kędzierzyn-Koźle postanowił częściowo

nie uwzględnić uwagi.
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Rada Miasta Kedzierzyn-Koźle postanowiła nie uwzglednić uwagi wezesei
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.

nieuwzględnionej

przez

Uzasadnienie;
W zakresie sprzeciwu wobec dopuszczenia usług w ramach terenu 10MN/U uwaga została uwzględniona
poprzez zmianę przeznaczenia terenu z MN/U - terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej na
teren MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W zakresie sprzeciwu wobec lokalizacji w projekcie planu 'miejscowego terenu IPP uwaga została
Teren l PP - placu publicznego w ramach przeznaczenia uzupełniającego mote pełnić
funkcję m. in. zieleni urządzonej z urządzeniam i rekreacyj nymi, zajezdni autobusowej, a część placu mote
również zostać wykorzystana jako parking dla samochodów. W ramach placu publicznego dopuszczone są
również tymczasowe obiekty budowlane, które mogą być wykorzystywane j ako drobne punkty usługowe.
Wskazanie w projekcie planu terenu placu publicznego ma na celu wykreowanie wspólnej przestrzeni, która
będzie wykorzystywana przez wszystkich mieszkańców osiedla
nieuwzględniona

W zakresie lokalizacji w projekcie planu miejscowego przestrzeni zielonych oraz terenów rekreacyjnych
uwaga została nieuw:zgJędniona. W stosunku do obowiązującego dla tego obszaru miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XLll/492/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 30 czerwca 2009 r., ohecnie opracowany projekt wskazuje dwa nowe tereny usług sportu i rekreacji
w tym jeden z nakazem zachowania istniejącej zieleni wysokiej. Dodatkowo w ramach terenów przestrzeni
publicznej (dróg, ciągów oraz placu publicznego) plan dopuszcza lokalizację zieleni urządzonej . Takte
w ramach parametrów zagospodarowania poszczególnych terenów budowlanych projekt planu określa
minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej, dzięki czemu możliwe jest zagospodarowanie terenu
osiedla przy dużym udziale zieleni.
W zakresie pozostawienia terenów otaczających nieruchomość będącą własnością składających uwagę
w postaci zieleni nieurządzonej uwaga została nieuwzględniona. Cały obszar objęty projektem planu był
wskazany w ramach terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zarówno w obowiązującym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 'Z 2009 r., jak i w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego osiedla Slawięcice z 2003 r., zatwierdzonym uchwalą nr XIlJ/l47/2003 Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 września 2003 r. Wyłączenie tych terenów z zabudowy mogłoby narazić Miasto na
wypłatę odszkodowań na rzecz właścicieli działek z .tytułu obnitenia wartości nieruchomości.
Uwaga nr25
Imię i nazwisko: _

Data wpływu: 28 listopada 20 19 r.

Adres zamieszkania:
Oznaczenie nieruchomości, których dotyczy uwaga:
Teren 10MN/U, IPP oraz cały obszar objęty projektem planu.
Treść

uwagi:

Sprzeciw wobec zmiany przeznaczenia terenów wskazanych wobowiązującym mIejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XLIl/492/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 30 czerwca 2009 r. jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (75MN i 76MN) na teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej (J OMN/U) oraz teren placu publicznego (1 PPl.
Wzmiankowany obszar jest położony wewnątrz obszaru zabudowy jednorodzinnej, która z na~ury rzeczy
nie jest miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. W obszarze wydzielonym pod usługi mogą pojawić
się działalności gospodarcze mocno utrudniające codzienną egzystencję dla całego osiedla. Obsługa
komunikacyjna tego obszaru będzie odbywać się wewnętrznymi drogami osiedlowymi, co mocno utrudni życie
mieszkańcom w sąsiadujących posesjach. Zwiększenie ruchu drogowego będzie zagrażać bezpieczeństwu
m ieszkańców i niekorzystnie wpływać na otaczające środowisko, przyczyniając się dodatkowo do
zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowo teren znajduje się niedaleko lasu, co mote ZI1acząco wpływać na
zwierzynę i roślinność. Pomimo sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko i braku wykazanego
w niej niekorzystnego wpływu ustaleń projektu planu na środowisko, skutki pojawienia się usług na ww.

1.1 ~zarz~yć
,

niekorzystne.
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W proponowanym planie mało jest przestrzeni zielonej oraz terenów rekreacyjnych.
Składaj ący uwagę postulują, żeby tereny znajd,!ljące się w pobliżu ich posesji pozostałY naturalnie zielone.
to tereny do tej pory zielone, znajdujące się w sąsiedztwie lasu, częściowo zagospodarowane przez
rolników, stanowiące miejsce przebywania zwierzyny zamieszkującej w lesie. Pozostawienie tych terenów
w postaci zieleni naturalnej będzie przejawem dbałości o środowisko naturalne. Polityka dbałości o środowisko
naturalne powinna być realizowana także na terenie osiedla Slawięcice.
Są

Rozstrzygnięcie:

Prezydent Miasta

Kędzięrzyn-Koźle

postanowi! częŚCiowo nie

Rada Miasta Kedzierzyn-Koźle postanowiła nie uwzglednić uwagi w czesci
Prezydenta Miasta Kedzierzyn-Koźle.

uwzględnić

uwagi.

nieuwzględnionej

przez

Uzasadnienie:

W zakresie sprzeciwu wobec dopuszczenia uslug w ramach terenu 10MNfU uwaga zostala uwzględrUona
poprzez zmianę przeznaczenia terenu z MNfU - terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej na
teren MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
W zakresie sprzeciwu wobec lokali.zacji w projekcie planu miejscowego terenu IPP uwaga została
Teren lPP - placu publicznego w ramach przeznaczenia uzupełniającego może pełnić
funkcję m. in. zieleni urządzonej z urządzeniami rekreacyjnymi, zajezdni autobusowej, a część placu może
również zostać wykorzystana jako parking dla samochodów. W ramach placu pubficznego dopuszczone są
również tymczasowe obiekty budowlane, które mogą być wykorzystywane jako drobne punkty usługowe.
Wskazanie w projekcie planu terenu placu publicznego ma na celu wykreowanie wspólnej przestrzeni, k.tóra
będzie wykorzystywana przez wszystkich mieszkańców osiedla.
nieuwzględniona.

W zakresie lokalizacj i w projekcie planu miejscowego przestrzeni zielonych oraz terenów rekreacyjnych
uwaga została nieuwzględniona. W stosunku do obowiązu1ącego dla tego obszaru miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwalą nr XLIlf492f09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
i dnia 30 czerwca 2009 r., obecnie opracowany projekt wskazuje dwa nowe tereny usług spoml i rekreacji
w tym jeden z nakazem zachowania istniejącej zieleni wysokiej. Dodatkowo w ramach terenów przestrzeni
publicznej (dróg,' ciągów oraz placu publicznego) plan dopuszcza lokalizację zieleni urządzonej . Także
w ramach parametrów zagospodarowania poszczególnych terenów budowlanych projekt planu określa
minimalny wskażnik powierzchni biologicznie czynnej, dzięki czemu możliwe jest zagospodarowanie terenu
osiedla przy dużym udziale zieleni.
W zakresie pozostawienia terenów otaczających nieruchomość będącą własnością składających uwagę
w postaci zieleni nieurządzonej uwaga została nieuwzględniona. Cały obszar objęty projektem planu był
wskazany w ramach terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zarówno w obowiązującym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego z 2009 r., jak i w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego osiedla Slawięcice z 2003 r., zatwierdzonym uchwałą nr XJlIfl47f2003 Rady Miasta
Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 września 2003 r. Wyłączenie tych teren'Ów z zabudowy mogłoby narazić Miasto na
wypłatę odszkodowań na rzecz właścic;el·; działek z tytułu obniźenia wartości nieruchomości.
Uwaga nr27
Imię

i n,,?wis,ko:

Data wpływu: 12 grudnia 20 19 r.
Adres zamieszkania:

Oznaczenie nieruchomości, których dotyczy uwaga:
Teren IOMNfU oraz 4US
Treść

uwagi :

Sprzeciw wobec zmiany przeznaczenia terenów wskazanych w obowiązującym mteJscowym planie
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwalą nr XL1l/492109 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 30 czerwca 2009 r. jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (75MN i 76MN - tereny
pomiędzy ulicą K. Przerwy-Tetmajera a przedłużeniem ulicy K. I. Gałczyńskiego) na teren zabudowy
mieszkaniowe jednorodzinnej i usługowej (lOMNfU) oraz działki nr ew. 742 na teren usług sportu i rekreacji
(4US). Wzmiankowany obszar jest polożony wewnątrz obszaru zabudowy jednorodzinnej, która z natury

~.
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gospodarczej . W obszarze wydzielonym pod usługi mogą
codzienną egzystencję dla całego osiedla.
Proponowany sposób obsługi komunikacyjnej utrudni życie mieszkaócom sąsiadujących pose~ji, a biorąc pod
uwagę prowadzenie działalności gospodarczej moina się spodziewać dużego natężenia ruchu ciężkich
pojazdów.
rzeczy nie jest miejscem prowadzenia

działalności

pojawić się działalności gospodarcze mocno utrudniające

Wprowadzenie zmian w projekcie planu miejscowego spowoduje utratę wartości nieruchomości, jest ona
z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej na dużej powierzchni, g. terenie oznaczonym
symbolem 10MN/U - działalność usługowa oraz 4US - usługi sportu i rekreacji, co będzie się wiązało
z uciążliwością dla właścicieli sąsiednich diiałek. Dodatkowo lokalizacja terenu usług sportu i rekreacji (4 US)
w bezpośredniej bliskości domów jednorodzinnych jest złym i w tym przypadku zbytecznym rozwiązaniem,
gdyż teren ten będzie bezpośrednio sąsiadował z nieruchomością, której jestem właścicielem.
związana

Dodatkowo zgłaszający uwagę zwraca uwagę na naruszenie terminu publikacji w systemie internetowym w dniu 29 pażdziernika 2019 r. plik nie był dostępny na stronie internetowej Urzędu - na dokumencie
znajdowało się hasło, które uniemożliwiało odczyt. Na udostępnionym formularzu do zgłaszania uwag wpisana data 28 listopada mogła "'prowadzać w błąd - data widniejąca w obwieszczeniu z dnia II pażdziernika
2019 r. to data 12 grudnia 2019 r.
Uzasadnienie do projektu planu zawiera Informację,
pochopnym i również może wprowadzać w błąd.
Rozstrzygnięcie:

Prezydent Miasta

że

Kedzierzyn-Koźle

nie wpłynęły

żadne

wnioski, co jest stwierdzeniem

postanowU czękiowo nie uwzglednić uwagi.

Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle postanowUa nie uwzględnić uwagi w czesci
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.

nieuwzględnione!

przez

Uzasadnienie:

W zakresie sprzeciwu wobec dopuszczenia usług w ramach terenu 10MN/U uwaga została uwzględniona
poprzez zmianę przeznaczenia terenu z MN/l!J - terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej na
teren MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W zakresie sprzeciwu wobec lokalizacji w projekcie planu terenu 4US - usług sportu i rekreacji uwaga
poprzez zmianę przeznaczenia terenu z terenu US - tereny usług sportu i rekreacji na
>
teren MN . teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
została uwzględniona

W zakresie udostępnienia dokumentu projektu planu na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz wskazanej
na formularzu daty składania uwag, uwaga zostala nieuwzględniona z formalnego punktu widzenia. Zgodnie
z art. 18 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym "uwagi do
projektu planu moze wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu". Ta część uwagi
nie odnosi się do treści planu, lecz do procedury planistycznej. Należy nadmieni<\ również, że formularz do
składania uwag nie jest elementem obligatoryjnie udostępnianym na stronie intemetowej podczas wyłożenia do
publicznego wglądu. Zgonie z art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przedm iotem wyłożenia do publicznego wglądu jest projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Terminem wiążącym
mieszkaóców do składania uwag, a jednocześnie wiążącym Prezydenta Miasta przy ich rozpatrywaniu jest
termin składania uwag wskazany w ogłoszeniu i obwieszczeniu Prezydenta Miasta o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W zakresie infonnacji zawartej w uzasadnieniu do uchwały uwaga została nieuwzględniona. Uzasadnienie
do uchwały sporządzane jest zgodnie wymogiem i zakresem określonym w art. 15 ust. I ustawy z dnia
27 marca 200J. r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zawarta w nim informacja na temat
wniosków dotyczy wniosków składanych w związku ogłoszeniem i obwieszczeniem w sprawie przystąpienia
do .sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Tryb zamieszczenia ogłoszenia
i obwieszczenia a także sposób składania wniosków określony jest wart. 17 pkt. I ww. ustawy. Ogłoszenie
i obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Sławięcice - obszar na południe od ul. Sławięcickiej
i ul. Stefana Batorego ukazało się w prasie lokalnej, na stronie internetowej Biuletynu Infonnacji Publicznej
Urzędu Miasta Kędzierzyn-Kotle oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu w dniu 10 sierpnia 2018 r.
W przedmIotowym ogłoszeniu określono termin składania wniosków do projektu planu nie dłuższy do dnia
JO wrześ~ :r~~8 r. We wskazanym w ogłoszeniu i obwieszczeniu terminie nie wpłYnął żaden wniosek i ta
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informacja uzyskała odzwierciedlenie
zagospodarowania przestrzennego.

W uzasadnieniu

do

uqhwały

w sprawie miejscowego

planu

Uwaga or28

Imię i nazwisko : _
wpływu:

Data

12 grudnia 2019 r.

Adres zamiesz"ani.
Oznaczenie nieruchomości, których dotyczy uwaga:
Działki
Treść

nr. ew. 764/2, 76114, 76 l/10 obręb Sławięcice.

uwagi:

W przestawionym projekcie planu ul. Bajkowa oznaczona symbolem I KDW jest zaprojektowana j ako
bez dostępu do projektowane drogi 2KLD, zakończona jest ona terenem oznaczonym jako IPP (tern
placu publicznego), wydzielonym z działki 761 / 10. Takie rozwiązanie jest niedopuszczalne z uwagi na to, że
uJ. Bajkowa na odcinku od ul. Kołłątaja na długości około 110m ma szerokość poniżej 3 m, co skutecznie
uniemożliwia dostęp dla służb np. ratownictwa pożarowego i medycznego. Połączenie uJ. Bajkowej
z projektowaną drogą 2KDL rozwiąże ten problem.
"ślepa"

Rozstrzygnięcie:

Rada Miasta

Prezydent Miasta

Kedzierzyn-ł(1oźlę

Kędzierzyn-Koźlę

postanowi! nie uwzglednlć uwagi.

postanowi!a nie uwzględnić uwagi.

Uzasadnienie:

W ·projekcie planu nie zostały wprowadzone zmiany w przedmiotowym zakresie. W ramach przeznaczenia
terenu placu publicznego (lPP) dopuszcza się lokalizacje ulic. W związku z czym część terenu
placu publicznego będzie mogła zostać zajęta pod ulicę łączącą ulicę Bajeczną z projektowaną ulicą 2KDL.

uzupełniającego

II. Drugie wyłożenie w okresie od 30 czerwca 2020 r. do 28 lipca 2020 r.
W wyznaczonym terminie wnoszenia uwag dotyczących projektu planu, tj . od dnia 30 czerwca do dnia
11 sierpnia 2020 r. Wpłynęły 2 uwagi. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle zarządzeniem Nr 849fGNP12020
z dnia 24 sierpnia 2020 r. rozpatrzy! uwagi dotyczące projektu planu. Żadna ze złożonych uwag nie została
uwzględniona przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle. W zakresie uwag nieuwzględnionych przez
Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, Rada Miasta Kędzierzyn-Koźle postanawia przyjąć następujący sposób
tozpatrzenia:
.
Uwaga nr 1
Imię

i nazwisko:

Data wpływu: 31 lipca 2020 r.
Adres zamieszkania:
Oznaczenie

nieruchomości,

których dotyczy uwaga:

Działki nr 735, 727/53, 727/52, 727/51 , 727/50, 727/49, 727/48, 727/41
26MN, 21KDD, 24KDD
.
Treść

obręb Slawięcice

- tereny 24MN,

uwagi :

Przesunięcie planowanej ulicy 8-go Marca (27KDD), której granica biegnie obecnie po środku mojej działki
numer 735, na działki należące do Gminy Kędzierzyn-Koźle numer 727/53,727/52, 727/5 1, 727/50,72 7/49,
727/48, 727/47. Przesunięcie planowanej drogi nie wpłynie na zmniejszenie atrakcyjności działek gminnych.
Przesunięcia linii rozgraniczających ulicy 27KDD można dokouać od drugiego skrzyżowania ulicy 8-go Marca,
tj . skrzyżowania ulic 29KDD z 27KDD (zgodnie z 07.naczeniem na wylożonym do publicznego wglądu
rysunkiem 25KDD z 27KDD) . Planowana ulica S-go Marca od tego skrzyżowania powinna biec po działkach
gminnych a nie po działce nr ew . 735.
Rozstrzygnięcie:

Rada Miasta

Prezydent Miasta

Kedzierzyn-Koźle

Kedzierzyn-Koźle

postanowi! nie uwzględnić uwagi.

postanowila nie uwzględnić uwagi.

1.1~wk.
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Uzasadnienie:

planu n,ie zostały wprowadzone zmiany w zakresie wskazanym w uwadze. Linie
ulicy 27KDD (ul. 8-go Marca zostały wyznaczone w sposób umożliwiający wydzielenie po
południowej stronie ulicy działek budowanych pIG)' współudziale składającego uwagę oraz Gminy Kędzier-zyn
Koźle. Uzyskana w ten sposób głębokość działek (20-21 m) od ww. ulicy jest wystarczająca aby usytuować na
nich budynki mieszkalne jednorodzinne. Przesunięcie ulicy 27KDD w kierunku p6lnocnym, na działki
stanowiące własność Gminy Kędzierzyn-Koźle, jest ograniczone ze względu na lokalizację bezpośrednio przy
tej ulicy (od strony północnej) terenu pod projektowaną stację transformatorowo-rozdzielczą l5/04kV (teren
oznaczony na rysunku planu symbolem 2E), której lokalizacja została uzgodniona ze gestorem sieci
elektroenergetycznej - Tauron Dystrybucja S. A.
W projekcie

rozgraniczające

Uwaga

Ul'

2

Imię

i nazwisko:

Data

wpływu:

II sierpnia 2020 r.

Adres zamieszkania:

Oznaczenie nieruchomnści, których dotyczy uwaga:
Działka
Treść

nr 824/1 obręb Sławięciee, adres: ul. Adama Asnyka 43, 47-230 Kędzierzyn-Koźle

uwagi:

Brak zgody na projektowany przebieg ulicy 35KDD w rejonie skrzyżowania z ul. Asnyka. Rozwiązanie
takie spowoduje wywłaszczenie przez Gminę KędŻierzyn-Koźle znaczącej części nieruchomości będąeej
własnością składającego uwagę, czego skalę odzwierciedlają zdjęcia załączone do uwagi. Składający uwagę
uważa także, że ciąg komunikacyjny oznaczony jako 2IKDD, przyjęty i nadal obowiązujący w uchwale
XLIl/492109 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2009 r., jest lepszym rozwiązaniem i w tym
wypadku uwzględniał dobro właścicieli nieruchomości. Połączenia ulicy 35KDD z ul. Asnyka stanowią
w chwili obecnej niezagospodarowane działki porośnięte wieloletnimi dzikimi zadrzewieniami.
Rozstrzygnięcie: Prezydent Miasta Kedzierzyn-Koźle postanowi! nie uwzględnić uwagi.

Rada Miasta

Kędzierzyn-KozIe postanowiła

nie uwzglednfć uwagi.

Uzasadnienie:
W projekcie planu nie zostały wprowadzone zmiany w zakresie wskazanym w uwadze. Projektowana ulica
35KDD stanowi istotny element docelowego układu komunikacyjnego na terenie objętym planem. Zgodnie z §
II pkt. 5 tekstu planu stanowi ona element połączeń wewnętrznego układu komunikacyjnego. Ma za zadanie
obsługiwać
komunikacyjnie w relacji wschód-zachód nowo projektowane tereny mieszkaniowe.
Zaproponowany w projekcie planu przebieg ww. ulicy jest optymalny pod względem zachowania płynności
ruchu. Zapewnia bezpośrednie włączenie ulicy 35KDD do ulicy l KDL (ul. Asnyka), która jest jedną z dwóch
głównych dróg wyprowadzających ruch samochodowy z osiedla w ciąg ulic Sławięcickiej i Stefana Batorego,
które z kolei zapewniają obsługę komunikacyjną osiedla z innymi częściami miasta. Rozwiązanie układu
komunikacyjnego w obrębie działki, której dotyczy uwaga, zaproponowane wobecnie obowiązującym
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (uchwała XLIl/492109 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 30 czerwca 2009 r.), uniemożliwia płynne włączanie się pojazdów w ciąg ulicy lKDL (ul. Asnyka).
Pojazdy poruszające się wymaczoną w obowiązującym planie ulicą 23KDD muszą wykonać pięć manewrów
skrętu aby włączyć się w ul. Asnyka. Co może powodować, że pojazdy będą de facto poruszać się
wyznaczonym w obowiązującym planie miejscowym ciągiem pieszo-jezdnym 13KDPJ, którego szerokość
w liniach rozgraniczają cych nie przekracza 5,5 m.
Należy zauważyć, że

projektowana ulica 3SKDD w wyłożonym obecnie do publicznego wglądu dokumencie
w obrębie nieruchomości, której dotyczy uwaga, o około 2,0 m'w stosunku do tej że ulicy
wskazanej w poprzednio wyłożonym do publicznego wglądu projekcie planu. Zwężona została również ul.
Asnyka (l KDL) na odcinku od ulicy 35KDD do ulicy 2KDL. Dodatkowo linie rozgraniczające ulicy 35KDD
zostały przesunięte, na prawie całej długości ulicy, w ki.erunku pol;1}dnioy;ym tak, aby na wąskiej działce nr ew.
824/2, maj dującej się po północnej stronie drogi i będącej wł~nB'śc;ą'< §"Kl1{ 'Ją · .. go&l\%"gę)\ możliwe było
zlokalizowanie zab.udowy . ieszkan)owej jednorodzinnej .
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Załącznik

Nr 3 do uchwały Nr ................... .
Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia ....................2020 r.

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

Do zadań z zakresu infrastruktury technicznej

będących

zadaniami

własnymi

gminy

należy:

- wydzielenie i wykup terenu pod realizację nowych publicznych dróg i ciągów pieszych,
- budowa

bądź

-oświetlenia

przebudowa dróg publicznych, w tym: jezdni, chodników, nawierzchni pieszo-jezdnych i sieci
ulicmego,

- uzbrojenie terenu w sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz w

sieć wodociągową.

Powyższe zadania będą umieszczone w programach rozwoju poszczególnych elementów zagospodarowania,
a następnie w zadaniach rzeczowych budżetu gminy objętych wieloletnią prognozą finansową.

Finansowanie będzie odbywało się w oparciu o budżet gminy;z wykorżystaniem funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej oraz środków Funduszu Ochrony Środowiska.
Niniejszy załącznik nie zawiera obciążeń miasta z tytułu

odszkodowań

w trybie art. 36 ust. l ustawy.

Przewodniczący

Rady Miasta

Kędzierzyn-Koźle

Ireneusz WIŚNIEWSKI

Strona l

Uzasadnienie
do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Kędzierzyn -Koźle części osiedla Sławięcice - obszar na południe od ul. Sławięcickiej i ul. Stefana
Batorego
Zgodnie
z podjętą
uchwałą
Nr
LVIII/563/ 18
Rady
Miasta
Kędzierzyn-Koźle
z dnia
28 czerwca 2018 r. przystąpiono do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Sławięcice - obszar na południe od ul. Sławięcickiej
i ul. Stefana Batorego.
Obszar objęty projektem plailU miejSCowego o powierzchni ok.
101 ha położony jest
we wschodniej części miasta, na terenie osiedla Sławięcice. Od północnego-zachodu graniczony jest ulicami
Sławięcieką i Stefana Batorego, .
Zachodnią część obszaru objętego planem zajmują tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej . WzdłUż

ul.

Sławięcickiej

objętego

planem

i Stefana Batorego zlokalizowana jest równiez zabudowa usługowa. W schodnią część obszaru
tereny nieużytkowane, częściowo pokryte samoistną zielenią wysoką.

obejmują

Granice obszaru objętego planem miejscowym
I) od

północnego-zachodu

- ulice

Słąwięcicka

wyznaczają :

i Stefana Batorego;

2) od północnego-wschodu - granica administracyjna miasta z Gminą Ujazd;
3) od południa - tereny Lasów Państwowych;
W wyniku realizacji ww. uchwały został opracowany projekt planu miejSCowego wraz z prognozą
na środowisko i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego.

oddziaływania

Przedmiotem planu, zgodnie zjego uchwałą inicjującą, jest ustalenie przeznaczenia i sposobu
zagospodarowania terenów' zgodnie z wymogami ładu przestrzennego oraz realizowaną polityką przestrzenną
miasta określoną w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Kędzierzyn-Koźle uchwalonego uchwałą Nr XIII/144/ 19 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia
26 września 2019 r.
Obszar objęty projektem planu wobowiązującym Studium wskazany został jako: "Tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej" - oznaczone symbolem MN. Studium wskazuje r6wnież jeden "Teren
zabudowy usług sportu i rekreacji" - oznaczony symbolem US (zlokalizowany w rejonie ulicy Hugo
Kołłątaja).

W projekcie planu miejscowego wyznaczono tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, istniejący teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej
intensywności, tereny zabudowy usługowej, tereny usług sportu j rekreacji, tereny zieleni publicznej
urządzonej, teren infrastruktury technicznej - gazowej, teren infrastruktury technicznej - elektroenergetycznej,
teren placu publicznego, tereny dróg publicznych i dróg wewnętrznych a także teren ciągu pieszego.
Na obszarze, dla którego sporządzono niniejszy plan, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr XLIl/492/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca
2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Kędzierzyn-Koźle w zakresie dotyczącym części osiedla Sławięcice (Dz. U. Woj . Opolskiego Nr 67,
poz. 1085). Niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada uporządkowanie układu
przestrzennego poprzez wytyczenie nowych nieprzekraczalnych i obowiązujących linii zabudowy a także
zakłada uporządkowanie układu komunikacyjnego. Regulując zasady zagospodarowania terenów sprzyja on
zrównoważonemu rozwojowi.
Celem opracowania planu jest kształtowanie standardów zagospodarowania i użytkowania terenów poprzez:
l) stworzenia możliwości rozwoju nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) uporządkowania

i stniejących

uk/adów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) stworzenia możliwości lokalizacji . funkcji towarzyszących zabudowie mieszkaniowej jednorodzinne
w postaci usług lokalnych oraz usług sportu i rekreacji;
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4) rozbudowy

układu

komunikacyjnego oraz systemów infrastruktury technicznej.

określają
m.in.:
przeznaczenie,
zasady
zabudowy
Ustalenia
planu
miejscowego
i zagospodarowania terenu, wymagania wynikające z potrzeb ksztahowania przestrzeni .. publicznych, zasady
ochrony środowiska, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz systemowe
rozwiązania w zakresie infrastruktury technicznej. Postępowanie zgodne z planem przyczyni się do znaczącej
poprawy stanu zagospodarowania poprzez uporządkowanie istniejącej oraz wprowadzenie nowej zabudowy,
a także do poprawy funkcjonalności systemu komunikacyjnego.

Plan !!liejscowy określa również szczególne warunki zagospodarowania terenów oroŻ ograniczenia w ich
z lokalizacji sieci urządzeń infrastruktury technicznej naziemnej (istniejące linie
i kable elektroenergetyczne średniego napięcia, istniejące gazociągi wysokiego i średniego).
użytkowaniu wynikające

Projekt planu miejscowego wskazuje również pomnik przyrody - dąb szypulkowy ustanowiony
Nr O1511P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26 paździemika 2005 r. w sprawie
ustanowienia pomników przyrody, dla którego określa się sposób zagospodarowania i zasady ochrony na
podstawie przepisów odrębnych z zakresu ochrony przyrody.

Rozporządzeniem

Procedura formalno-prawna sporządzenia planu miejscowego została przeprowadzona
art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

w trybie

Sposób realizacji wymogów wynikających z art. I usl. 2-4 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
I. Środki realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
i. W projekcie

uwzględniono:

przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury poprzez określenie: linii
linii zabudąwy, przeznaczenia terenów, wskaźników zagospodarowania . terenów
i parametrów ksztahowania zabudowy oraz przestrzeni publicznych;
1) wymagania

ładu

rozgraniczających,

2) walory architektoniczne i krajobrazowe dzięki ustaleniom dotyczącym ksztahowania zabudowy
i zagospodarowania terenów, w tym wprowadzonym ' zasadom sytuowania urządzeń technicznych oraz
infrastruktury technicznej;
3) wymagania ochrony

środowiska,

w tym gospodarowania wodami poprzez wprowadzenie:

a) nakazu zachowania standardów jakoŚci środowiska na granicy działki budowlanej, do której inwestor
posiada tytuł prawny, odpowiedniej dla przeznaczenia terenu określonego dla działek sąsiednich,
b) 'nakazu stosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych zapewniających
zachowanie standardów jakości środowiska określonych na podstawie przepisów odrębnych dotyczących
ochrony środowiska,
c) nakazu magazynowania odpadów i substancji w sposób niepowodujący
oraz zagrożenia zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych,

uciążliwości

dla terenów

sąsiednich

d) zakazu lokalizacji
- przedsięwzięć
-

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać

dotyczących

na środowisko, za wyjątkiem:

infrastruktury technicznej oraz dróg,

wylesień,

- parkingów o powie=hni

powyżej

0,5 ha,

- parków rozrywki rozumianych jako obiekty do prowadzenia działalności
w

związanej

z rozrywką i rekreacją, ·

e) nakazu zachowania istniejących skupisk zieleni leśnej w ramach ksztahowania zieleni
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami IZP i 2ZP,

urządzonej

obrębie

t) nakazu stosowania do celów grzewczych źródeł ciepła bezemisyjnych lub o niewielkiej
emisji, spełniających wymagania standardów jakości powietrza,

intensywności

g) dopuszczenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla realizacji zaopatrzenia w energię elektryczną
i ciepło, z wyłączeniem urządzeń wytwarzających energię o mocy przekraczającej 100 kW oraz elektrowni
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wiatrowych o mocy przekraczającej moc mikroinstafacji w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu
odnawialnych źródeł energii,
h) nakazu stosowania nawierzchni umożliwiających
publicznych, dróg wewnętrznych oraz ciągów pieszych,
i) zakazu stosowania
powierzchniowych,

rozwiązań

technicznych

j) zakazu stosowania rozwiązań technicznych

infiltrację

wód opadowych, z wyjątkiem dróg

stwarzających

stwarzających możliwość

możliwość

zanieczyszczenia

wód

zanieczyszczenia wód podziemnych,

k) w zakresie gospodarki wodnej i odprowadzania ścieków oraz gospodarki odpadami wprowadzenie nakazu
stosowania kompleksowych rozwiązań poprzez:
- doprowadzenie infrastruktury technicznej
przeznaczonych na cele zabudowy,
- dopuszczenie lokalizowania przepompowni

wodociągowej

i kanalizacji sanitarnej do wszystkich terenów

ścieków,

- dopuszczenie gromadzenia ścieków komunalnych w zbiornikach bezodpływowych do czasu budowy
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z przepisami odrębnymi z obowiązkiem , podłączenia się do sieci
kanalizacji sanitarnej w okresie dwóch lat od wybudowania sieci,
- dla terenów 22MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 31MN, 32MN, 33MN, 34MN,
35MN, 36MN, 37MN, 38MN, 40MN, 41MN, 42MN, 43MN dopuszczenie lokalizacji przydornowych
oczyszczalni ścieków na działkach budowlanych o powierzchni powyżej 1000 m',
- dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z indywidualnych
i sanitarnych,

ujęć

wqdy podziemnej z wyłączeniem celów

spożywczych

- doprowadzenie infrastruktury technicznej kanalizacji deszczowej do terenów przeznaczanych na cele
zabudowy i dróg,
.
.
- stosowanie urzą<;lzeń umożliwiających wykorzystanie nadmiaru wód opadowych i roztopowych w miejscu
ich powstania, z <,Iopuszczeniem odprowadzenia ich do gruntu na warunkach określonych w przepisach
odrębnych, w celu ograniczenia ich odpływu do sieci kanalizacji deszczowej ,
- stosowanie rozwiązań umożliwiających retencjonowanie nadmiaru . wód opadowych i roztopowych,
z powierzchni szczelnych dachów, ulic i placów, przed ich odprowadzeniem do miejskiej sieci
kanalizacji deszczowej,
spływających

- dopuszczenie realizacji
kanalizacji deszczowej,
-

urządzeń retencjonujących

wody opadowe i roztopowe na sieciach miejskiej

włączanie

określonych

terenów zurbanizowanych do miejskiego systemu gospodarki odpadami na zasadach
w przepisach odrębnych dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach,

- nakaz urządzenia dla każdej nieruchomości miejsca do czasowego gromadzenia odpadów stałych, zgodnie
z przepisami odrębnymi dotyczącymi utrzymania czystości i porządku w gminach,
- nakaz czasowego magazynowania odpadów i substancji w sposób niepowodujący
sąsiednich oraz zagrO:i:enia zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych;

uciążliwości

dla terenów

l) zakazu dokonywania zmian ukształtowania terenu, które powodowałyby zmianę rzędnej wysokościowej
terenu o więcej niż 0,5 m w stosunku do rodzimego gruntu, za wyjątkiem niwelacji niezbędnych do realizacji
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacyjnych,
m) zakazu lokalizacji obiektów, urządzeń i sieci infrastrukturalnych, które powodują przekroczenie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku określonych w przepisach odrębnych
dotyczących ochrony środowiska w obrębie budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu budownictwa,
n) dopuszczenia lokalizacji obiektów infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym
w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,

oddziaływaniu

o) zaliczenia terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od lMN do 43MN jako terenów
chronionych akustycznie, określonych jako "tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej", w rozumieniu

J;/~

&fo

.

Strona 3

przepisów odrębnych z zakresu ochrony akustycznej,
p) zaliczenia terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami od lMN/U do 12MN/U jako terenów
chronionych akustycznie, określonych jako "tereny mieszkaniowo-usługowe", w rozumieniu przepisów
odrębnych z zakresu ochrony akustycznej,
q) zaliczenia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem lMWn jako terenów chronionych
akustycznie, określonych jako "tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego",
w rozumieniu przepisów odrębnych z zakresu ochrony akustycznej,
r) zaliczenia terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami lZP i 2ZP oraz l US i 2US jako terenów
chronionych akustycznie, określonych jako "tereny rekreacyjno-wypoczynkowe", w rozumieniu przepisów
odrębnych z zakresu ochrony akustycznej.
4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków poprzez - nie ustala
takich obiektów na obszarze objętym planem;

się

ze

względu

na brak
.

ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób
poprzez określenie zasad .ochrony środowiska, liczby miejsc parkingowych dla pojazdów
zaopatrzonych w kartę parkingową oraz ustalenie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni
publicznych;
5) wymagania

niepełnosprawnych

6) walory ekonomiczne przestrzeni racjonalnie wykorzystując istniejące elementy wyposażenia technicznego
i zagospodarowania terenu przy wyznaczaniu nowych terenów budowlanych;
własności,
poprzez
kształtowanie
zagospodarowania
zgodnie
7) prawo
z dotychczasowym przeznaczeniem i w sposób racjonalny ingerujący w tereny stanowiące własność prywatną,
ograniczony do uzasadnionych potrzeb wynikających 'z interesu publicznego o znaczeniu lokalnym oraz
wymogami ochrony środowiska i ładu przestrzennego;

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa ustalając ograniczenia w sposobie zagospodarowania
terenu poprzez dostosowanie dróg publicznych, sieci i urządzeń infrastruktury do działań w sytuacjach
szczególnych zagrożeń;
9) potrzeby interesu publicznego, wskazując w projekcie planu granice terenów rozmieszczenia inwestycji
celu publicznego o znaczeniu lokalnym, w tym teren usług sportu i rekreacji, zieleni publicznej urządzonej
oraz publicznej samorządowej instytucji kultury oznaczonej na rysunku planu symbolem 9MN/U;
10) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, poprzez informację na stronie
internetowej BlP Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ogłoszenie w prasie, obwieszczenie na .tablicach ogłoszeń
o:
a)

przystąpieniu

do

sporządzenia

projektu planu,

b) możliwości składania wniosków do planu na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektroniczriym na adres pracowni,
c)

możliwości

zapoznania się z niezb~dną dokumentacją sprawy;

11) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych poprzez zastosowanie się do czynności
fornialno-prawnych określonYCh w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, jak również na podstawie art. 2l, art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacj i o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 208l t.j .) przeprowadzając strategiczną ocenę
oddziaływania na środowisko skutków realizacji' przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego;
l2) potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności poprzez
wykorzystanie istniejącej sieci wodociągowej zapewniające odpowiednią ilość i jakość wody do celów
zaopatrzenia ludności.
2. Zgodnie z art .. l ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
przeznaczenie terenu, a także określając sposób zagospodarowania i korzystania z terenu, Prezydent
Miasta Kędzierzyn-Koźle zważył interes publiczny i interesy prywatne, zmierzające do zrównoważonego
ustalając
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zagospodarowania terenu, a także analizy ekonomiczne,

środowiskowe

i społeczne.

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla
Sławięcice - obszar na południe od ul. SławięcickieJ i ul. Stefana Batorego w przewidzianym terminie

nie wpłynęły

żadne

wnioski.

Wyżej

wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został dwukrotnie
wyłożony do publicznego wglądu . Pierwdze wyłożenie odbyło się w terminie od 29 października do
28 listopada 2019 r. W powyższym terminie zorganizowano także dyskusję publiczną (19 listopada 2019 r.)
nad rozwiązaniami zaproponowanymi w projektowanym dokumencie. Uwagi do projektu planu można było
składać do 12 grudnia 2019 r. W tym okresie wpłynęło 28 uwag. Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
rozpatrzył zgłoszone uwagi Zarządzeniem nr 501 /GNP/2020 z dnia 2 stycznia 2020 r., w ten sposób, że
21 uwag zostało uwzględnionych, 6 uwag zostało częściowo uwzględnionych a l uwag został
nieuwzględniona . Drugie wyłożenie do publicznego wglądu odbyło się od 30 czerwca do 28 lipca 2020 r..
Dyskusja publiczna obyła się 23 lipca 2020 r., a uwagi do projektu planu można było składać do II sierpnia
2020 r. Podczas drugiego wyłożenia do publicznego wglądu wpłynęły 2 uwagi do projektu planu. Prezydent
Miasta Kędzierzyn-Koźle 'rozpatrzył zgłoszone uwagi Zarządzeniem nr 849/GNP/2020 z dnia 24 sierpnia
2020 r., odrzucając złożone uwagi w całości.
Zaproponowane w planie rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne ' są wynikiem kolejnych etapów procedury
opracowania projektu planu miejscowego.
Przy wyborZe ostatecznych rozwiązań pod uwagę brano wnIoski zgfaszane m.fn. prZez instytucje i ograny
uprawnione do uzgadniania i opiniowania projektu planu oraz zalecenia wynikające z opracowania
ekofizjograficznego, sporządzonego w 2018 roku, na potrzeby Studium uwarunkowań i kierunków
'zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle i prognozy oddziaływania na środowisko,
sporządzonej na potrzeby niniejszego planu miejscowego, oraz instytucje i ograny biorące udział w procedurze
sporządzania planu, a także inne osoby zainteresowane oraz właścicieli nieruchomości. Uwzględniono również
uwagi zgłoszone podczas pierwszego wyłożenia do publicznego wgiądu.
Podczas prac na projektem planu miejscowego kierowano się jednocześnie potrzebą uporządkowania
i właściwego ukształtowania ładu przestrzennego, koniecznością spełnienia wymogów przepisów odrębnych
oraz interesem miasta.
Dla potrzeb projektu planu miejscowego, zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko oraz
zgodnie z art. 17 pkt 5 ustawy - prognozę skutków finansowych uchwały.
3. Umożliwiając sytuowanie nowej zabudowy uwzględniono wymagania ładu przestrzennego, efektywne
gospodarowanie przestrzenią oraz walory ekonomiczne przestrzeni, w szczególności:
l) projektowane struktury przestrzenne oparto o istniejący i projektowany system komunikacyjny
gruntów na obszarze objętym planem;

uwzględni~jący strukturę własności

2) uwzględniono przebieg istniejących tras autobusowych, które
transportu publicznego jako uzupełniającego środka transportu;

umożliwią

maksymalne wykorzystanie

3) zapewniono rozwiązania przestrzenne, ułatwiające przemieszczanie się pieszych i rowerzystów poprzez
wprowadzenie w ramach terenów istniejących i projektowanych dróg publicznych możliwości realizagi dróg
rowerowych oraz ciągów pieszych;
4) zapewniono rozwiązania przestrzenne gwarantujące ochronę walorów przyrodniczych w postaci
zachowania istniejącej zieleni wysokiej lasu w ramach terenów usług sportu i rekreacji oznaczonych ria
rysunku planu symbolem lZP i 2ZP, utrzymanie i kontynuację istniejącej struktury przestrzennej zabudowy
z możliwością jej uzupełnienia.
II. Zgodność z wynikami analizy dotyczącej oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta
Kędzierzyn-Koźle.

iiS'M

Zgodnie z wymogiem art. 32 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle
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zagospodarowania przestrzennego (zatwierdzonego uchwalą Nr XLII/492/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle
z dnia 30 czerwca 2009 r.) dla obszaru objętego niniejszym planem wykazują aktualność w .stosunku do
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle uchwalonego
uchwalą Nr.xIIII144119 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 26 września 2019 r. Sporządzany projekt planu
uwzględnia ustalenia obowiązującego Studium miasta Kędzierzyn-Koźle i jest zgodny z wynikami analizy
dotyczącej ww. oceny.

III. Wpływ na finanse publiczne, w tym

budżet

gminy.

Prognoza finansowa skutków uchwalenia planu określ a potencjalne dochody i wpływy z tytułu uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które powstały w wyniku zmianu ustaleń
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr
XLII/492/09 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kędzierzyn-Koźle w zakresie dotyczącym części
osiedla Sławięcice (Dz. U. Woj. Opolskiego Nr 67, poz. 1085). Wykonane obliczenia wykazały ujemny wynik
finansowy przedsięwzięcia (-2 539 482,00 zł) w stosunku do obowiązującego obecnie planu miejscowego, co
oznacza, że Wydatki generowane przez nowe zagospodarowanie przewyższają dochody. Zauważyć należy
jednak, że obecnie uchwalany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje po stronach
wydatków koszty związane z realizacją infrastruktury technicznej - wodociągu, kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej. Największe obciążenia dla budżetu gminy stanowią wydatki na realizację inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej oraz projektowanego terenu sportu i rekreacji.
Do kosztów

związanych

z realizacją planu należy wskazać:

I) budowa dróg: 781 50 l ,00

zł,

2) budowa sieci infrastruktury technicznej

(wodociąg,

kanalizacja sanitarna i deszczowa): 16900 909,00

3) zagospodarowanie terenu sportu i rekreacji: l 611 380,00
co daje łączną

kwotę

19 293 790,00

należy uwzględnić:

l)

odstąpienie

od wykupu gruntów pod drogi: 33 680,00

2)

odstąpienie

od realizacji terenów zieleni

4)

sprzedaży nieruchomości:

oplatę polaniistyczną:

5) dochody wynikające z
6) wzrost podatku od

166370,00

urządzonej

480 080,00

oraz sportu i rekreacji: 701 080,00

zł,

zł,

nieruchomości:

l 514648,00

708 031,00

zł,

zł,

7) podatek od czynnosci cywilnoprawnych: 10 425,00

Należy

zł,

zł,

opłatadiacenckich:

co daje łączną kwotę 3 614 314,00

zł,

zł.

Po stronie dochodów budżetu Gminy

3) dochód ze

zł,

zł,

zł.

jednak podkreślić, że z uwagi na nieprzewidywalność cen rynkowych oraz
w czasie, wskazany ujemny wynik finansowy może ulec zmianie.

zmienność uwarunkowań

Prognoza skutków fmansowych oparta jest na maksymalnych możliwościach zagospodarowania obszaru
planem, faktyczne wartości wydatków i wpływów do budżetu gminy mogą odbiegać od
przewidywanych w opracowanej prognozie.

objętego
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