
 

 

 

Uchwała Nr XXV/284/09 
Rady Miejskiej w Białej 

 
z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 152, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zm.: z 2004 r. Nr 
6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 
319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 
1237 i Nr 220, poz. 1413), w związku z uchwałą Nr VIII/98/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 3 lipca 
2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Biała, Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje: 

 
Dział I 
Przepisy ogólne 
 
Rozdział 1 
Ustalenia ogólne 
 
§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, zwany  

w dalszej części uchwały planem, obejmujący obszar położony w granicach administracyjnych miasta 
oraz fragment gruntów wsi Wasiłowice. 

2. Granice obszaru objętego planem określone są na rysunku planu w skali 1:2000, zwanym w dal-
szej treści uchwały rysunkiem planu, sporządzonym z wykorzystaniem urzędowych kopii map zasad-
niczych.  

3. W planie ustalono w: 
1) § 10 - 17 - zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 
2) § 18 - 24 - zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków; 
3) § 25 - 26 - zasady kształtowania przestrzeni publicznych; 
4) § 27 - sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie na podstawie przepisów od-

rębnych; 
5) § 28 - 29 - zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości; 
6) § 30 - szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; 
7) § 31 - 33 - zasady modernizacji i rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz 

wyposażenia terenów w miejsca postojowe dla samochodów; 
8) § 34 - 81- przeznaczenie terenów oraz zasady ich zagospodarowania i kształtowania zabudowy, 

wraz z zasadami ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 
9) § 82 - sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów;  
10) § 83 - stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę od wzrostu war-

tości nieruchomości. 
4. W planie nie ustalono zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, granic obszarów wymagających 

przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, granic terenów pod budowę obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m

2
, granic obszarów wymagających przekształceń lub 

rekultywacji oraz granic pomników zagłady i ich stref ochronnych, ponieważ takie obiekty i tereny nie 
występują na obszarze objętym planem.  

 



 

 

 

§ 2.1. Rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 2, jest integralną częścią planu i stanowi załącznik 
nr 1 do uchwały.  

2. Załącznikiem do uchwały, niestanowiącym ustaleń planu, jest także: 
1) stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy Biała”, stanowiące załącznik nr 2; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu, stanowiące za-

łącznik nr 3;  
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych, stanowiące załącznik nr 4.  

 
§ 3.1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu, o którym mowa w § 2 ust. 1, są ustale-

niami planu: 
1) granica obszaru objętego planem; 
2) granica obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania – 

wyznaczone ściśle oraz wyznaczone orientacyjnie; 
4) linie zabudowy – obowiązujące i nieprzekraczalne; 
5) obowiązujący sposób sytuowania głównej kalenicy dachu; 
6) punkty formalnie ważne; 
7) miejsca rezerwowane; 
8) potencjalny zasięg oddziaływania elektromagnetycznego od linii 110kV; 
9) tereny zagrożone erozją wietrzno - wodną; 
10) zadrzewienia przeciwerozyjne; 
11) granice ochrony krajobrazu DOLINY BIAŁEJ; 
12) drzewo pomnikowe – objęte ochroną;  
13) pojedyncze drzewa i szpalery drzew – objęte ochroną; 
14) strefa K – ochrony krajobrazu kulturowego;  
15) strefa E – ochrony ekspozycji;  
16) strefa A - ścisłej ochrony konserwatorskiej; 
17) strefa B - ochrony konserwatorskiej; 
18) budynki objęte ochroną konserwatorską; 
19) obiekty małej architektury – objęte ochroną konserwatorską; 
20) tereny objęte ochroną konserwatorską;  
21) strefa W - ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych; 
22) strefa OW - obserwacji archeologicznej;  
23) przeznaczenie terenów, oznaczone symbolem liczbowo - literowym lub literowym. 
2. Pozostałe, niewymienione w ust. 1 oznaczenia graficzne rysunku planu, mają charakter informa-

cyjny.  
3. Przebieg linii rozgraniczających tereny wyznaczonych ściśle na rysunku planu, nie podlega 

zmianom, z wyłączeniem zmiany dokonanej w trybie wymaganym przepisami odrębnymi.  
4. Dopuszcza się zmianę przebiegu linii rozgraniczających wyznaczonych na rysunku planu orien-

tacyjnie w następujących przypadkach: 
1) dostosowania przebiegu linii do przebiegu granic geodezyjnych podziałów własnościowych;  
2) poszerzenia pasa drogowego lub korekty przebiegu dróg publicznych i wewnętrznych; 
3) likwidacji wyznaczonych na rysunku planu dróg wewnętrznych;  
4) powiększenia działki budowlanej lub nieruchomości oraz regulacji granic pomiędzy nieruchomo-

ściami;  
5) wyłączenia działki budowlanej, przyległej do linii rozgraniczającej wyznaczonej orientacyjnie, z 

granic terenu o ustalonym przeznaczeniu i włączenia jej do granic przyległego terenu o innym prze-
znaczeniu, ustalonym planem.  

 
§ 4.1. Następujące określenia stosowane w niniejszej uchwale oznaczają:  
1) akcent architektoniczny – część budynku, która koncentruje uwagę obserwatorów ze względu 

na swoją wyróżniającą się formę architektoniczną, w tym wykusze, wieżyczki, sterczyny;  
2)  bezpośrednie otoczenie – teren położony wokół zabytku wpisanego do rejestru zabytków, 

określony w decyzji lub zgodnie z wymogami konserwatorskimi;  
3) budynek wielkogabarytowy – budynek o powierzchni zabudowy powyżej 500 m

2
 lub wysoko-

ści, mierzonej od poziomu terenu do górnej krawędzi ściany zewnętrznej, większej niż 7 m; 
4) dach o połaciach symetrycznych – dach spadzisty założony na zasadniczej bryle budynku,  



 

 

 

o jednakowych kątach nachylenia głównych połaci dachowych, zbiegających się w jednej kalenicy, w 
tym także dach mansardowy;  

5) działka sąsiednia – działka budowlana posiadająca nie mniej niż jedną wspólną granicę geode-
zyjną z inną działką budowlaną, posiadającą zjazd w tej samej drogi/ulicy;  

6) linia zabudowy nieprzekraczalna – linia wyznaczająca najmniejszą dopuszczalną odległość 
usytuowania zabudowy od drogi, mierzona do części nadziemnej zewnętrznej ściany budynku lub naj-
bliższego punktu tej ściany, w przypadku gdy jest ona nierównoległa do drogi;  

7) linia zabudowy obowiązująca – linia wyznaczająca wymaganą odległość usytuowania zabu-
dowy od drogi, mierzona do części nadziemnej zewnętrznej ściany budynku lub najbliższego punktu 
tej ściany, w przypadku gdy jest ona nierównoległa do drogi, przy czym: 

a) na linii zabudowy należy sytuować powierzchnię ściany na długości min. 60% elewacji frontowej 
budynku,  

b) linia ta jest jednocześnie nieprzekraczalną linią zabudowy dla pozostałych budynków, wiat  
i zadaszeń, jeśli przepisy szczegółowe planu nie stanowią inaczej;  

8) kamienica – miejski budynek mieszkalny, kulturowy lub współczesny, przynajmniej jednopiętro-
wy, zazwyczaj usytuowany w zwartej lub półzwartej pierzei zabudowy, w układzie kwartałów zabudo-
wy obrzeżnej, zamykającej wnętrze podwórka; współczesna kamienica może być budynkiem plombo-
wym;  

9) mały obiekt usługowy – budynek lub tymczasowy obiekt budowlany o funkcji usługowej,  
o jednej kondygnacji nadziemnej i powierzchni zabudowy nieprzekraczającej 40 m

2
, lub zespół takich 

obiektów;  
10) m.p. – to miejsce postojowe dla samochodów osobowych;  
11) nośnik reklamowy – wolnostojąca budowla jak np. konstrukcja, stelaż, słup, wraz z nośnikiem 

informacji wizualnej, służącej reklamie, w tym szczególnie reklamy wielkogabarytowe  
i wielkoprzestrzenne takie jak banner, billboard i megaboard, a także reklamy o powierzchni większej 
niż 3 m

2
 umieszczane na innych obiektach budowlanych;  

12) obiekt drobnopowierzchniowy – obiekt budowlany o powierzchni zabudowy do 200 m
2
,  

a w przypadku usług handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży do 200 m
2
;  

13) przepisy odrębne - przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, Normy Polskie i Normy 
Branżowe oraz przepisy prawa miejscowego obowiązujące na terenie województwa opolskiego; 

14) przeznaczenie dopuszczalne – alternatywne klasy przeznaczenia terenu, które można sytu-
ować niezależnie lub łącznie z klasami przeznaczenia podstawowego, na warunkach określonych 
przepisami szczegółowymi planu;  

15) przeznaczenie uzupełniające – klasy przeznaczenia terenu, które można sytuować wyłącznie 
z przeznaczeniem podstawowym, na zasadach ustalonych przepisami szczegółowymi planu;  

16) supermarket – obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży od 400 m
2
 do 2000 m

2
, mieszczący 

sklep samoobsługowy: 
a) z przewagą artykułów spożywczych i codziennego użytku, zajmujących więcej niż 50% po-

wierzchni sprzedaży, z niewielkim udziałem artykułów przemysłowych, w tym także sklepy dyskonto-
we,  

b) wyspecjalizowany w handlu określoną grupą towarów, będący supermarketem specjalistycznym 
jak np. branży budowlanej, wyposażenia domu, ogrodniczej, sportowej,  

wyposażony w parking terenowy przed budynkiem;  
17) szpaler drzew – pojedynczy lub podwójny szereg drzew, którego przerwanie dopuszcza się na 

skrzyżowaniach dróg/ulic oraz w miejscach zjazdów na działkę lub teren;  
18) teren - część obszaru objętego planem, wydzielona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 

i oznaczona symbolem literowym lub liczbowo - literowym;  
19) willa miejska – wolnostojący budynek mieszkalny wielorodzinny, o jednej klatce schodowej i 

nie więcej niż 6 mieszkaniach, odznaczający się wysokim poziomem rozwiązań architektonicznych i 
wysokimi standardami zamieszkania, usytuowany na wydzielonym terenie zagospodarowanym w for-
mie parku lub ogrodu;  

20) wskaźnik zabudowy - wskaźnik wyrażający maksymalny procent zabudowanej powierzchni 
działki budowlanej lub terenu, wydzielonego na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 

21) wymogi konserwatorskie – wymogi dot. ochrony terenów lub obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków lub objętych ochroną konserwatorską, określone przez wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków: 

22) zjazd - zjazd na działkę lub teren dla pojazdów samochodowych.  
2. Ilekroć w uchwale jest mowa o następującej klasie przeznaczenia terenu:  
1) agroturystyka – należy przez to rozumieć działalność usługowo-turystyczną prowadzoną przez 

rolników na terenie rodzinnego gospodarstwa rolnego, wolną od podatku dochodowego od osób f i-



 

 

 

zycznych, obejmującą m.in. nocleg, wyżywienie (sprzedaż posiłków domowych) oraz inne usługi zwią-
zane z pobytem turysty w gospodarstwie (ognisko, przejażdżka konna, rowerowa itp.), zgodnie z 
przepisami odrębnymi;  

2) bazy maszyn i urządzeń – należy przez to rozumieć bazy komunalne, budowlane, transporto-
we, spedycyjno-transportowe, spedycyjne, obsługi zieleni oraz inne, o podobnym charakterze;  

3) biura – należy przez to rozumieć obiekty lub powierzchnie przeznaczone na działalność admini-
stracji publicznej, organów bezpieczeństwa publicznego, organizacji i stowarzyszeń społecznych, poli-
tycznych i gospodarczych, obsługi administracyjno-socjalnej, obsługi usług zdrowia i opieki społecz-
nej, usługi związane z obsługą pocztowo-telekomunikacyjną, zarządzaniem, finansami, ubezpiecze-
niami, obsługą nieruchomości, pośrednictwem, archiwizowaniem, działalnością wydawniczą lub me-
diami, reklamą, a także biura projektów, prawnicze, notarialne oraz inne o podobnym charakterze, z 
wyjątkiem obiektów straży pożarnej;  

4) handel detaliczny – należy przez to rozumieć ogólnodostępne obiekty lub powierzchnie deta-
licznej sprzedaży towarów głównie dla potrzeb gospodarstw domowych i dla użytku osobistego, także 
z produkcją drobną prowadzoną wyłącznie na potrzeby handlu detalicznego świadczonego w miejscu 
wytwarzania (np. ciastkarnia, piekarnia), z wyjątkiem handlu pojazdami, handlu detalicznego materia-
łami masowymi, budowlanymi, paszami i nawozami oraz stacji paliw (kupna detalicznego paliw);  

5) handel hurtowy – należy przez to rozumieć obiekty i powierzchnie odsprzedaży towarów innym 
jednostkom handlu hurtowego lub detalicznego oraz innym użytkownikom, a także handel detaliczny 
materiałami masowymi, budowlanymi, paszami i nawozami, oraz inne, o podobnym charakterze; 

6) handel pojazdami – należy przez to rozumieć obiekty i powierzchnie sprzedaży pojazdów sa-
mochodowych, maszyn budowlanych i rolniczych, ciągników, a także ich wynajem, oraz inne, o po-
dobnym charakterze;  

7) infrastruktura techniczna – sieci i urządzenia uzbrojenia technicznego, w tym sieci wodocią-
gowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, ciepłownicze, gazowe, telekomunikacyjne i inne, zapewnia-
jące techniczną obsługę terenów i obiektów budowlanych, także wraz z urządzeniami takimi jak zbior-
niki, pompownie, przepompownie, osadniki, stacje transformatorowe, kontenery telekomunikacyjne, 
szafy kablowe, kabiny telefoniczne i inne urządzenia na sieciach, z wyjątkiem urządzeń telekomunika-
cyjnych;  

8) mieszkania towarzyszące – należy przez to rozumieć część budynku niemieszkalnego, w któ-
rym usytuowane są nie więcej niż 2 mieszkania;  

9) naprawa pojazdów – należy przez to rozumieć obiekty i powierzchnie służące usługom wyko-
nywanym w zakresie remontów, napraw, konserwacji pojazdów, sprzętu budowlanego, rolniczego i 
innych urządzeń, takie jak usługi mechaniczne, blacharskie, lakiernicze, wulkanizacyjne, elektrotech-
niczne i elektroniczne, wymiany części i akcesoriów oraz inne o podobnym charakterze; 

10) obsługa pojazdów – należy przez to rozumieć obiekty i powierzchnie służące usługom wyko-
nywanym w zakresie obsługi pojazdów takie jak diagnostyka pojazdów i wykonywanie przeglądów 
technicznych, myjnie, pomoc drogowa, a także handel pojazdami lub ich częściami oraz inne o po-
dobnym charakterze, z wyjątkiem stacji paliw; 

11) obsługa turystyki – należy przez to rozumieć hotel, motel, pensjonat, dom gościnny, dom wy-
cieczkowy, schronisko turystyczne, dom wypoczynkowy oraz inne służące zakwaterowaniu turystów, 
także z towarzyszącymi usługami gastronomii i handlu detalicznego, z wyjątkiem agroturystyki, cam-
pingów i sezonowych baz turystycznych;  

12) obsługa zwierząt – należy przez to rozumieć obiekty i powierzchnie przeznaczone na lecznice 
weterynaryjne, poradnie weterynaryjne, hotele lub schroniska dla zwierząt, szkoły tresury psów oraz 
inne, o podobnym charakterze; 

13) opieka społeczna – należy przez to rozumieć obiekty i powierzchnie przeznaczone na pogo-
towie opiekuńcze, dom pomocy społecznej, dom samotnych matek, schronisko dla bezdomnych, 
ośrodek dla nieletnich, hospicjum, ośrodek dla ofiar przemocy, uzależnionych, emigrantów, hotele so-
cjalne oraz inne, o podobnym charakterze, umożliwiające zamieszkanie lub pobyt ludzi społecznie 
pokrzywdzonych;  

14) opieka zdrowotna – należy przez to rozumieć obiekty i powierzchnie wykorzystywane do 
świadczenia usług lecznictwa i poradnictwa zdrowotnego, diagnostyki zdrowotnej, a także zakłady 
rehabilitacji, laboratoria, ambulatoria, żłobki oraz inne, o podobnym charakterze, z wyjątkiem indywi-
dualnych praktyk lekarskich;  

15) plenerowe obiekty kultury - należy przez to rozumieć otwarte obiekty służące organizacji im-
prez kulturalnych takie jak muszle koncertowe, amfiteatr oraz inne, o podobnym charakterze;  

16) produkcja drobna – należy przez to rozumieć obiekty i powierzchnie wykorzystywane do pro-
wadzenia działalności wytwórczej lub usługowej zakładu rzemieślniczego takie jak stolarstwo, ślusar-
stwo, kamieniarstwo, piekarnictwo, cukiernictwo, a także drobna produkcja innych wyrobów, rozma-



 

 

 

itych artykułów i sprzętu; 
17) produkcja energii – należy przez to rozumieć produkcję energii z biomasy lub biogazu;  
18) rozrywka – należy przez to rozumieć obiekty i powierzchnie wykorzystywane do prowadzenia 

działalności rozrywkowej takie jak sala taneczna, klub, kasyno, salon gier, sala bilardowa, kręgielnia, 
kawiarnia internetowa, kabaret oraz inne, o podobnym charakterze, z wyjątkiem dyskoteki i sezono-
wych usług rozrywki; 

19) sezonowe bazy turystyczne – należy przez to rozumieć takie obiekty jak pola namiotowe, po-
la karawaningowe, pola i miejsca biwakowe, z wyjątkiem campingów; 

20) sezonowe usługi rozrywki – należy przez to rozumieć powierzchnie służące sezonowej loka-
lizacji cyrku, wesołego miasteczka, lunaparku oraz innych urządzeń, o podobnym charakterze;  

21) rekreacja – należy przez to rozumieć obiekty i powierzchnie umożliwiające odnawianie sił fi-
zycznych i psychicznych za pomocą różnych form aktywności umysłowej lub fizycznej, innych niż wy-
nikających z codziennego życia takie jak sauny, salony masażu, solaria, łaźnie, siłownie, sale do ae-
robiku, fitness, jogi, tańca, oraz inne, o podobnych charakterze;  

22) terenowe urządzenia sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć otwarte, terenowe urzą-
dzenia do uprawiania sportu i rekreacji takie jak boiska, korty tenisowe, bieżnie, skocznie, trasy i 
ścieżki rowerowe oraz rolkowe, ścieżki zdrowia, ściany wspinaczkowe, trasy saneczkowe, plaże i ką-
pieliska, lodowiska odkryte, łowiska ryb oraz inne, o podobnym charakterze, także wraz z obiektami 
towarzyszącymi takimi jak szatnie i szalety, z wyjątkiem tras sportów motorowych;  

23) trasy rekreacyjne – należy przez to rozumieć szlaki turystyczne, ścieżki i trasy piesze oraz 
spacerowe, a także trasy rowerowe i hipiczne;  

24) trasa rowerowa – należy przez to rozumieć czytelny i spójny ciąg komunikacyjny, o rozwiąza-
niach technicznych zapewniających bezpieczny i wygodny ruch rowerowy, obejmujący wydzielone 
drogi i ścieżki rowerowe lub też wydzielone pasy dla ruchu rowerów;  

25) usługi bytowe – należy przez to rozumieć punkty usług fryzjerskich, kosmetycznych, styli-
stycznych, masażu, optycznych, szklarskich, pralniczych, fotograficznych, kserograficznych, introliga-
torskich, internetowych, wykonywania nadruków, dorabiania kluczy, wykonywania pieczątek, a także 
usługi w zakresie napraw i wypożyczania artykułów użytku osobistego i domowego, sprzętu sporto-
wego, elektronicznego i elektrycznego, a także kaset video oraz inne o podobnym charakterze, świad-
czone indywidualnie dla klienta detalicznego, z wyjątkiem usług pogrzebowych;  

26) usługi drobne – należy przez to rozumieć usługi świadczone w ramach wykonywania wolnego 
zawodu oraz świadczone indywidualnie przez jednoosobowe podmioty gospodarcze takie jak indywi-
dualne praktyki lekarskie, usługi projektowe, geodezyjne, prawnicze, rachunkowo-księgowe, dorad-
cze, detektywistyczne, związane z tłumaczeniami, sekretarskie, obsługi finansowej i ubezpieczenio-
wej, pracownie artystyczne oraz inne, o podobnym charakterze; 

27) usługi gastronomii – należy przez to rozumieć restaurację, bar, bar fast food, herbaciarnię, 
kawiarnię, cukiernię, cocktail - bar, winiarnię, pub oraz inne, o podobnym charakterze, także wraz z 
usługami cateringowymi; 

28) usługi kształcenia - należy przez to rozumieć obiekty i powierzchnie służące do prowadzenia 
działalności związanej z dodatkowym kształceniem ludzi, przeznaczone na szkoły oferujące prowa-
dzenie kursów (języków, tańca, rysunku itp.) lub szkoleń oraz wspomagające i uzupełniające naucza-
nie lub dokształcanie, a także obiekty konferencyjne, oraz inne, o podobnym charakterze, z wyjątkiem 
nauki jazdy pojazdami; 

29) usługi kultury – należy przez to rozumieć obiekty i powierzchnie służące kulturze, sztuce lub 
wystawiennictwu, przeznaczone na sale koncertowe, muzeum, sale wystawowe, kino, galerie sztuki, 
biblioteki, czytelnie, centra informacyjne, domy kultury, świetlice oraz inne, o podobnym charakterze;  

30) usługi pogrzebowe – należy przez to rozumieć obiekty i powierzchnie wykorzystywane przez 
zakłady pogrzebowe;  

31) usługi sportu - należy przez to rozumieć obiekty i powierzchnie umożliwiające uprawianie 
sportu takie jak hale sportowe, sportowo-widowiskowe, sale gimnastyczne, kryte baseny kąpielowe i 
pływalnie, stadiony, kryte lodowiska, ośrodki i kluby sportowe obejmujące kompleks obiektów i urzą-
dzeń sportowych jak np. jeździeckie, wspinaczkowe, rolkowe, rowerowe itp. oraz inne, o podobnym 
charakterze; 

32) usługi upowszechniania kultury – należy przez to rozumieć obiekty i powierzchnie służące 
upowszechnianiu i popularyzacji kultury i sztuki, takie jak kluby profesjonalne (literacki, artystyczny, 
taneczny itp.), studia i pracowanie artystyczne oraz inne, o podobnym charakterze;  

33) urządzenia gospodarki odpadami – należy przez to rozumieć obiekty i powierzchnie związa-
ne ze skupem, zbiórką i czasowym składowaniem złomu lub surowców wtórnych oraz z przeróbką i 
zagospodarowaniem odpadów budowlanych, z wyjątkiem innych form gospodarki odpadami oraz 
obiektów sortowania, segregacji, przeładunku, recyclingu, obróbki, unieszkodliwiania i składowania 



 

 

 

odpadów oraz demontażu pojazdów zużytych;  
34) urządzenia telekomunikacyjne – należy przez to rozumieć urządzenia zapewniające łącz-

ność radiową i telefonii komórkowej sytuowane na wolnostojących konstrukcjach wsporczych takich 
jak maszty, słupy, wieże oraz o wysokości większej niż 2 m sytuowane na innych obiektach budowla-
nych; 

35) urządzenia parkowania – należy przez to rozumieć ogólnodostępne, odkryte miejsca posto-
jowe dla pojazdów, lub ich zespoły, sytuowane w poziomie terenu, z wyjątkiem parkingu dla samo-
chodów ciężarowych;  

36) zabudowa zamieszkania zbiorowego – należy przez to rozumieć obiekty i powierzchnie 
przeznaczone na stałe lub czasowe zamieszkanie ludzi takie jak dom dziecka, dom spokojnej starości, 
dom rencistów, dom zakonny, internat, bursa oraz inne, o podobnym charakterze;  

37) zieleń urządzona – należy przez to rozumieć skwery, zieleńce, zieleń wewnątrzblokową, zie-
leń towarzyszącą zabytkowym założeniom przestrzennym lub obiektom budowlanym oraz inne drobne 
formy zieleni komponowanej, z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń służących rekreacji codziennej 
(np. ławki, urządzenia zabawowe dla dzieci itp.) i utrzymaniu porządku (np. placyki gospodarcze, trze-
paki, miejsca czasowego gromadzenia odpadów bytowych).  

3. Użyte w planie inne określenia: 
1) zdefiniowane w przepisach odrębnych, w rozumieniu ustaleń ust. 1 pkt 13, interpretuje się we-

dług stanu prawnego obowiązującego w dniu uchwalenia planu;  
2) określające klasy przeznaczenia terenów, należy definiować zgodnie ze znaczeniem powszech-

nie obowiązującym oraz za pomocą Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) i Polskiej 
Klasyfikacji Działalności (PKD).  

 
§ 5.1. Przedmiotem planu są wydzielone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi tereny, ozna-

czone symbolami: 
1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (§ 34 - 38); 
2) MNp – tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (§ 39 - 40); 
3) MZ – tereny zabudowy zagrodowo - mieszkaniowej (§ 41); 
4) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (§ 42); 
5) MU - tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (§ 43 - 44); 
6) UM - tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej (§ 45); 
7) U - tereny usług (§ 46 - 47); 
8) UZ - tereny usług zdrowia i opieki społecznej (§ 48); 
9) UK - teren usług kultury (§ 49); 
10) UO - teren usług edukacji i wychowania (§ 50); 
11) US - tereny usług sportu i rekreacji (§ 51); 
12) RR - tereny rolnicze (§ 52); 
13) RZ – tereny użytków zielonych (§ 53); 
14) RP - tereny obiektów i urządzeń produkcji rolnej (§ 54); 
15) PP - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (§ 55);  
16) PU – tereny magazynowo-usługowe (§ 56);  
17) ZN – tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody (§ 57 - 58); 
18) ZL - tereny lasów (§ 59); 
19) ZP – tereny zieleni parkowej (§ 60); 
20) ZS - tereny zieleni urządzonej (§ 61);  
21) ZD – tereny ogrodów działkowych (§ 62); 
22) ZC - tereny cmentarzy (§ 63 - 64); 
23) ZI - tereny zieleni izolacyjnej (§ 65); 
24) WS – tereny wód powierzchniowych (§ 66); 
25) KS - tereny urządzeń komunikacji (§ 67 - 69); 
26) KP- teren placu publicznego (§ 70);  
27) KD – tereny dróg publicznych, w tym: 
a) KD-G – drogi-ulice główne (§ 71),  
b) KD-Z – drogi-ulice zbiorcze (§ 72), 
c) KD-L – drogi-ulice lokalne (§ 73), 
d) KD-D – drogi-ulice dojazdowe (§ 74), 
e) KD-P - tereny dróg pieszych (§ 75); 
28) KDW – tereny dróg wewnętrznych (§ 76); 
29) R(KD) – rezerwa terenu pod drogi publiczne (§ 77); 
30) E – tereny urządzeń elektroenergetycznych (§ 78);  



 

 

 

31) W - tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę (§ 79); 
32) K - teren urządzeń kanalizacyjnych (§ 80); 
33) T – teren urządzeń telekomunikacyjnych (§ 81).  
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala się klasy przeznaczenia podstawowego oraz, w za-

leżności od potrzeb, przeznaczenia dopuszczalnego i uzupełniającego. W liniach rozgraniczających 
terenu można sytuować wyłącznie klasy przeznaczenia ustalone w przepisach szczegółowych planu.  

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, można lokalizować: 
1) nowe obiekty budowlane wraz ze związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz dokony-

wać odbudowy, nadbudowy, rozbudowy, przebudowy, remontu i zmiany sposobu użytkowania istnie-
jących obiektów budowlanych lub ich części, a także wykonywać inne roboty budowlane – w zakresie 
zgodnym z ustaleniami planu; 

2) infrastrukturę techniczną związaną z obsługą obiektów i terenów, o których mowa w ust. 1, oraz 
inne sieci i urządzenia, jeśli nie kolidują z ustalonym w planie przeznaczeniem lub nie zakłócą możli-
wości zabudowy nieruchomości zgodnie z ustaleniami planu, a także dokonywać ich remontu, prze-
budowy i rozbudowy;  

3) zieleń urządzoną, drogi wewnętrzne i małą architekturę. 
 
§ 6. Na całym obszarze objętym planem ustala się: 
1) zakaz:  
a) sytuowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 2000 m

2
,  

b) lokalizacji budynków rekreacji indywidualnej, zdefiniowanej zgodnie z przepisami odrębnymi,  
c) wygradzania działek, od strony dróg i przestrzeni publicznych, o których mowa w § 25, ogrodze-

niami wykonanymi z prefabrykatów betonowych lub o powierzchni ażurowej mniejszej niż 60 % lub 
wysokości większej niż 2 m;  

2) wysokość konstrukcji wsporczych pod anteny sytuowane na budynkach, wraz z anteną i urzą-
dzeniami na niej umieszczonymi, nie może być większa niż 2 m, z wyjątkiem budynków administracji 
publicznej, organów bezpieczeństwa publicznego oraz obsługi pocztowo - telekomunikacyjnej. 

 
§ 7. Wyznacza się obszar rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, o granicach 

tożsamych z granicami strefy B - ochrony konserwatorskiej, ustalonej na rysunku planu.  
 
§ 8.1. Na rysunku planu ustala się: 
1) punkty formalnie ważne, obejmujące miejsca szczególnie istotne dla kompozycji układu urbani-

stycznego i przestrzennego miasta, szczególnie eksponowane widokowo, zamykające osie widokowe 
lub kształtujące wnętrza urbanistyczne;  

2) miejsca rezerwowane pod lokalizację nośników reklamowych służących wyłącznie reklamie i 
popularyzacji miasta, realizowanych wyłącznie przez Gminę Biała.  

2. W punktach formalnie ważnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1: 
1) obowiązuje usytuowanie budynków i innych obiektów budowlanych o starannej formie i repre-

zentacyjnej architekturze, dostosowanej do walorów kulturowych otoczenia;  
2) dopuszcza się sytuowanie akcentów architektonicznych.  
3. W miejscach rezerwowanych, o których mowa w ust. 1 pkt 2: 
1) obowiązuje usytuowanie nośników reklamowych o starannej formie, dostosowanej do walorów 

kulturowych miasta np. rzeźb, postumentów z herbem miejskim itp., z zastrzeżeniem ust. 2; 
2) dopuszcza się usytuowanie reklam wielkogabarytowych lub wielkopowierzchniowych; 
3) w promieniu 50 m zakazuje się usytuowania innych nośników reklamowych, niż wymienionych w 

ust. 1 pkt 2.  
 
§ 9. Ustala się tereny: 
1) rekreacyjno - wypoczynkowe, oznaczone na rysunku planu symbolem US, 1ZP i 2ZP, których 

granice stanowią linie rozgraniczające terenu; 
2) służące organizacji imprez masowych, oznaczone na rysunku planu symbolem US i KP, których 

granice stanowią linie rozgraniczające terenu.  
 
Rozdział 2 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
 
§ 10.1. Na obszarze objętym planem zakazuje się lokalizacji: 
1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem instalacji 

oczyszczania ścieków, infrastruktury technicznej, dróg oraz urządzeń telekomunikacyjnych sytuowa-



 

 

 

nych na terenie oznaczonym symbolem T; 
2) przedsięwzięć wymagających utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, z wyjątkiem ist-

niejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV; 
3) zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, o których mowa w przepi-

sach odrębnych;  
4) działalności, które: 
a) pomimo zastosowania dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, 

nie gwarantują dotrzymania standardów jakości środowiska oraz wartości odniesienia, określonych w 
przepisach odrębnych, poza granicami terenu, do którego prowadzący działalność posiada tytuł praw-
ny,  

b) pomimo spełnienia wymogów obowiązujących przepisów odrębnych, nie wykluczają w drodze 
sytuacji awaryjnych skażenia lub zakażenia środowiska, z wyjątkiem obiektów wyposażonych w sys-
tem monitoringu lub w systemy zabezpieczające przed skażeniem gruntu i wód podziemnych,  

c) nie gwarantują ochrony przed zanieczyszczeniami wód podziemnych, gruntu i gleby,  
d) zagrażają istnieniu i rozwojowi siedlisk prawnie chronionych, znajdujących się na terenach 

oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ZN i 2ZN.  
2. Istniejące przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, w razie wystąpienia 

okoliczności wskazujących na ich szkodliwy wpływ na środowisko, wymagają sporządzenia przeglądu 
ekologicznego zgodnie z przepisami odrębnymi. 

 
§ 11. Ustala się następujące zasady ochrony powietrza atmosferycznego oraz ochrony przed hała-

sem i wibracjami: 
1) stosować rozwiązania oraz środki techniczne i technologiczne zapobiegające lub ograniczające 

emisję zanieczyszczeń, hałasu i wibracji, w tym szczególnie: 
a) przy składowaniu na otwartym terenie materiałów, będących źródłem emisji niezorganizowanej 

do powietrza, wdrażać technologie minimalizujące emisję wtórną,  
b) stosować paliwa niskoemisyjne lub urządzenia niskoemisyjne, zapewniające dotrzymanie obo-

wiązujących norm emisji zanieczyszczeń,  
c) wykorzystać energię odnawialną w zasilaniu energetycznym budynków i w gospodarce komu-

nalnej, w tym szczególnie energię słoneczną, 
d) stosować rozwiązania ograniczające emisję hałasu i hermetyzację produkcji o technologiach 

stwarzających zagrożenia ponadnormatywne; 
2) drogi - ulice główne (KD-G) i zbiorcze (KD-Z) obudować zielenią izolacyjną wielopiętrową, za-

pewniającą ochronę przed zanieczyszczeniami komunikacyjnymi i hałasem; zieleń sytuować z 
uwzględnieniem wymogów § 17; 

3) zgodnie z przepisami odrębnymi określającymi dopuszczalne poziomy hałasu, teren oznaczony 
symbolem: 

a) UZ – jest terenem szpitali w miastach,  
b) UO – jest terenem zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,  
c) 1-5MN i 1-2MNp – jest terenem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
d) 1-2MZ – jest terenem zabudowy zagrodowej,  
e) MW i 1-2MU – jest terenem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowe-

go, 
f) 1ZP i 2ZP - jest terenem rekreacyjno-wypoczynkowym,  
g) UM, 1-3U i 1-2PU – jest terenem mieszkaniowo - usługowym; 
4) dla budynków lub pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi podlegających ochronie na 

podstawie przepisów odrębnych w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami, położonych w zasię-
gu potencjalnego uciążliwego oddziaływania dróg-ulic głównych KD-G i zbiorczych KD-Z oraz terenu 
zamkniętego, potencjalnie wynoszącego 30 m, należy stosować zabezpieczenia w budynku lub jego 
części, określone w przepisach odrębnych. 

 
§ 12.1. W zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, dla napowietrznej linii 

wysokiego napięcia 110 kV, ustala się potencjalny zasięg oddziaływania elektromagnetycznego o 
podwyższonym poziomie oraz zakaz wznoszenia budynków w odległości mniejszej niż 19 m od osi 
linii. 

2. W zakresie ochrony środowiska przed odpadami, ustala się obowiązek stosowania w usługach i 
produkcji, także produkcji rolnej, surowców i materiałów zapobiegających powstawaniu odpadów lub 
pozwalających utrzymać ich ilość możliwie na najniższym poziomie.  

 
§ 13. Ustala się następujące zasady ochrony powierzchni ziemi i kopalin: 



 

 

 

1) na rysunku planu wskazuje się granice udokumentowanego złoża glin lessowych – BIAŁA, na 
terenie którego: 

a) dopuszcza się eksploatację surowca przez jednego przedsiębiorcę, z zachowaniem filarów 
ochronnych od dróg publicznych wielkości 20 m od linii rozgraniczających pasa drogowego,  

b) do czasu wykreślenia złoża z bilansu zasobów - zakaz realizacji obiektów budowlanych, nie-
związanych z eksploatacją złoża oraz dokonywania trwałych nasadzeń upraw sadowniczych, ogrodni-
czych lub leśnych,  

c) ustala się rekultywację terenu w kierunku rolnym lub też teren poeksploatacyjny pozostawić do 
naturalnej sukcesji; 

2) na rysunku planu ustala się tereny zagrożone erozją wietrzno-wodną, dla których obowiązuje: 
a) nakaz: 
– zachowania trwałych użytków zielonych i zadarnień dróg spływu wód opadowych,  
– stosowania na gruntach ornych szerokich miedz z roślinnością trawiastą oraz agrotechnik 

zmniejszających zagrożenie erozją, w tym szczególnie należy wprowadzać warstwicowy układ pól, 
tarasowanie zboczy oraz uprawy trwałe, 

b) zakaz przekształcania użytków zielonych, zadarnień, zadrzewień i zalesień w grunty orne oraz 
lokalizacji zabudowy i upraw o charakterze wielkopowierzchniowym,  

c) roboty ziemne prowadzić stosując zabezpieczenia przeciwerozyjne.  
 
§ 14. Ustala się następujące zasady ochrony wód powierzchniowych i podziemnych, w tym GZWP 

338 i GZWP 332, także w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej:  
1) na obszarze objętym planem zakazuje się: 
a) rolniczego wykorzystania ścieków,  
b) lokalizacji przydomowych i indywidualnych oczyszczalni ścieków, z wyłączeniem urządzeń pod-

czyszczających ścieki przed ich odprowadzeniem do miejskiego systemu kanalizacyjnego, lub do wód 
i ziemi; 

2) powierzchnie, na których istnieje niebezpieczeństwo zanieczyszczenia substancjami szkodliwy-
mi, mogącymi przenikać do wód lub do ziemi, należy uszczelnić, zabezpieczyć przed spływem zanie-
czyszczonych wód na tereny przyległe oraz wyposażyć w urządzenia oczyszczające i zabezpieczają-
ce przed przedostaniem się substancji zagrażających środowisku naturalnemu wód i ziemi; 

3) nawozy oraz środki ochrony roślin przechowywać w szczelnych zbiornikach lub na utwardzonym 
i nieprzepuszczalnym podłożu, odpornym na działanie substancji żrących; 

4) zakaz stosowania środków ochrony roślin wolno rozkładających się, o małej selektywności i w 
dużych dawkach, powodujących degradację chemiczną gleb i wód.  

 
§ 15.1. W celu ochrony walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionalnego korytarza ekolo-

gicznego ustala się granice ochrony krajobrazu DOLINY BIAŁEJ.  
2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, ustala się: 
1) nakaz:  
a) zachowania mozaiki krajobrazowej zadrzewień, zakrzewień, zadarnień i łąk na stromych skar-

pach doliny, trwałych użytków zielonych w dnie doliny oraz zadrzewień wzdłuż koryt cieków wodnych, 
wspomagających procesy samooczyszczania się wód,  

b) przywrócenia ciągłości funkcjonalno - przestrzennej poprzez wprowadzanie trwałych użytków 
zielonych na gruntach ornych oraz rozgęszczenie istniejącej zabudowy miejskiej usytuowanej w dol i-
nie,  

c) ochrony terenów podmokłych, wodno - błotnych i źródliskowych,  
d) stosowania naturalnych i biologicznych metod w użytkowaniu rolniczym, 
e) dostosowania lokalizacji i form terenowych urządzeń sportu i rekreacji do walorów przyrody i 

krajobrazu; 
2) zakaz: 
a) deponowania i składowania mas ziemnych,  
b) czasowego deponowania i składowania odpadów, nawozów, środków ochrony roślin oraz innych 

substancji, mogących zanieczyszczać powierzchnię ziemi, glebę i wody,  
c) stosowania przemysłowych środków produkcji takich jak nawozy sztuczne i środki ochrony roślin 

o wysokiej klasie toksyczności, w tym szczególnie zawierających azot i fosfor,  
d) sytuowania nośników reklamowych oraz urządzeń telekomunikacyjnych, wież, konstrukcji, ta-

śmociągów i budowli rolniczych.  
3. Ustala się następujące zasady ochrony szaty roślinnej na obszarze objętym planem: 
1) obejmuje się ochroną drzewo pomnikowe (wierzba biała), wskazane na rysunku planu - obowią-

zuje zakaz: 



 

 

 

a) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru,  
b) dokonywania zmian w rzeźbie terenu i stosunkach wodnych, jeżeli zmiany te mogą niekorzystnie 

wpłynąć na stan obiektu,  
c) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków, z wyjątkiem znaków słu-

żących ochronie obiektu; 
2) pojedyncze drzewa i szpalery drzew, wskazane na rysunku planu, obejmuje się ochroną: 
a) dopuszcza się tylko cięcia pielęgnacyjne z wyjątkiem przypadków wystąpienia zagrożeń dla lu-

dzi i mienia lub ruchu drogowego,  
b) należy uzupełnić szpalery drzew gatunkami liściastymi, w tym dębami, lipami i klonami;  
3) w otoczeniu stanowisk roślin chronionych obowiązuje zakaz dokonywania wszelkich zmian w 

pokryciu, użytkowaniu i ukształtowaniu terenu oraz zmian stosunków wodnych, nie służących ochronie 
tych stanowisk; 

4) na terenach rolniczych, oznaczonych symbolem 1RR, wykonać przydrożne i śródpolne pasy za-
drzewień o funkcji wiatrochronnej, wodochronnej i glebochronnej, w tym szczególnie w miejscach 
wskazanych na rysunku planu; 

5) w trakcie robót budowlanych istniejące drzewa należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.  
 
§ 16.1. Ustala się strefę K, ochrony krajobrazu kulturowego, o granicy tożsamej z granicami strefy 

B, ochrony konserwatorskiej, ustalonej na rysunku planu. 
2. W granicach strefy K, o której mowa w ust. 1, obowiązuje: 
1) nakaz:  
a) ochrony i eksponowania historycznych dominant przestrzennych oraz wzgórza miasta lokacyj-

nego, w tym szczególnie bryły i wieży zamku, wieży wodnej, wieży kościoła parafialnego i kościoła 
ewangelickiego oraz fortyfikacji miejskich wraz z wieżą więzienną przy dawnej bramie Prudnickiej,  

b) przebudowy lub likwidacji obiektów dysharmonijnych, w tym szczególnie obiektów agresywnych 
krajobrazowo oraz niedostosowanych do skali i wyglądu otoczenia,  

c) komponowania obiektów i zieleni wysokiej w sposób uwzględniający ich ekspozycję w panora-
mie miasta, o której mowa w § 17 ust. 2 pkt 1, 

d) podniesienia rangi i jakości zagospodarowania i zabudowy terenu, w tym szczególnie zabudowy 
eksponowanej w widokach, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 1;  

2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych stanowiących w ekspozycji widoku, o którym mowa w § 
17 ust. 2 pkt 1, wizualną konkurencję dla historycznych dominant przestrzennych oraz zakłócających 
lub szpecących widok.  

 
§ 17.1. Ustala się strefy E, ochrony ekspozycji, oznaczone na rysunku planu symbolem graficznym 

i literowym.  
2. Przedmiotem ochrony w strefach E, o których mowa w ust. 1, oznaczonych na rysunku planu li-

terą: 
1) A – jest ekspozycja widoku lub panoramy staromiejskiego układu urbanistycznego lub jego do-

minant przestrzennych,  
2) B - jest ekspozycja panoramy Gór Opawskich,  
3) C – jest ekspozycja panoramy wsi Ligota Bialska i Radostynia.  
3. W strefach E, o których mowa w ust. 1, obowiązuje: 
1) zakaz sytuowania nośników reklamowych, zadrzewień, lasów i zalesień, urządzeń telekomuni-

kacyjnych, nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych, wież, konstrukcji, taśmociągów, bu-
dowli rolniczych oraz innych obiektów budowlanych o wysokości większej niż 9 m, mogących przesło-
nić lub zakłócić odbiór widoku/panoramy; 

2) nakaz ochrony lokalnych cech ukształtowania i pokrycia oraz harmonijnego kształtowania zabu-
dowy terenu zawartego pomiędzy punktem i ciągiem widokowym, a przedmiotem ochrony, o którym 
mowa w ust. 2.  

 
Rozdział 3 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
 
§ 18.1. Ustala się strefę A - ścisłej ochrony konserwatorskiej, o granicy ustalonej na rysunku pla-

nu.  
2. Przedmiotem ochrony w strefie, o której mowa w ust. 1, jest układ urbanistyczny średniowiecz-

nego miasta lokacyjnego wraz z zespołem zamkowym, częścią podzamcza oraz archeologicznymi 
nawarstwieniami, wpisane do rejestru zabytków decyzją A - 196/57 i N/78.  

3. W strefie A, o której mowa w ust. 1, ochronie podlega: 



 

 

 

1) historyczny układ bloków zabudowy oraz historyczne proporcje wysokościowe, kształtujące syl-
wetę ich zabudowy;  

2) historyczny układ ulic i placów wraz z ich przebiegiem, przekrojem, ich historycznymi liniami 
rozgraniczającymi i nawierzchniami;  

3) zabudowa o wartości historycznej lub lokalnej – kulturowej oraz jej formy, w tym wysokości bu-
dynków, rodzaje dachów, proporcje i kompozycja elewacji, charakterystyczna dla historycznych blo-
ków zabudowy;  

4) historyczne zasady podziałów parcelacyjnych;  
5) dominanty przestrzenne;  
6) średniowieczne i nowożytne nawarstwienia archeologiczne.  
4. W strefie A, o której mowa w ust. 1, ustala się: 
1) nakaz: 
a) zachowania, konserwacji i rewaloryzacji obiektów ujętych w rejestrze zabytków i objętych ochro-

ną ustaleniami planu, wskazanych na rysunku planu, oraz innych budynków o wartościach lokalnych-
kulturowych, 

b) odtworzenia bloków zabudowy lub zwartej pierzei zabudowy, zgodnie z ustaleniami szczegóło-
wymi planu oraz wymogami konserwatorskimi,  

c) odsłonięcia i zapewnienia ekspozycji fortyfikacji miejskich z wewnątrz zabytkowego układu urba-
nistycznego, 

d) dostosowania nowej zabudowy do zasad historycznej kompozycji bloku zabudowy i charakteru 
zabudowy sąsiedniej, w tym szczególnie intensywności zabudowy, historycznych podziałów parcela-
cyjnych, historycznych linii zabudowy, wysokości budynków, rodzaju dachów, proporcji i kompozycji 
elewacji, użytych materiałów budowlanych oraz rodzaju detalu architektonicznego,  

e) poszukiwań i odsłonięcia pozostałości zabytków archeologicznych, a także ich ekspozycji jako 
atrakcji turystycznych, zgodnie z wymogami konserwatorskimi,  

f) stosowania na ścianach zewnętrznych i dachach wyłącznie tradycyjnych materiałów i kolorów,  
g) podporządkowania form zagospodarowania terenu i kompozycji zieleni do historycznych zasad 

kompozycji układu urbanistycznego, w tym szczególnie nakaz rewitalizacji wnętrz bloków zabudowy w 
sposób właściwy dla rangi miejsca; 

2) zakaz realizacji budynków w formach nie uwzględniających relacji z otoczeniem kulturowym, w 
tym szczególnie realizowanych wg projektów typowych; 

3) nośniki reklamowe sytuować zgodnie z wymogami konserwatorskimi i § 26 pkt 3.  
5. Dla przestrzeni publicznych położonych w granicach strefy A, o której mowa w ust. 1, ustala się: 
1) nakaz: 
a) zachowania i rewaloryzacji historycznych nawierzchni ulic i placów na całej ich powierzchni lub 

fragmentach, w tym szczególnie nawierzchni wykonanych z „kocich łbów” w rejonie Placu Zamkowego 
oraz w ciągu ulicy Góra Wolności,  

b) ujednolicenia form ogrodzeń, oświetlenia, obiektów małej architektury i form zieleni oraz dosto-
sowania ich do rangi miejsca lokalizacji i wymogów konserwatorskich,  

c) zapewnienia w obrębie strefy powiązań trasą turystyczną obiektów stanowiących atrakcje tury-
styczne, w tym szczególnie rynku, placu Zamkowego, zamku, wieży więziennej, kościoła parafialnego, 
kościoła ewangelickiego, z obiektami zapewniającymi obsługę turystyki, usługami handlu detalicznego 
artykułami pamiątkarskimi i artystycznymi, usługami gastronomii, a także z atrakcjami turystycznymi 
usytuowanymi w strefie B, ochrony konserwatorskiej, oraz zabytkowymi terenami zieleni ZS, 1ZP, 1ZC 
i 2ZC;  

2) zakaz prowadzenia napowietrznych sieci infrastruktury technicznej.  
6. W strefie A, o której mowa w ust. 1:  
1) przy realizacji wszelkich robót ziemnych należy przeprowadzić badania archeologiczne za po-

zwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków, na zasadach określonych przepisami odrębnymi; 
2) pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych, określonych przepisami odrębnymi, a także po-

zwolenie na budowę i rozbiórkę obiektu budowlanego oraz dokonanie podziału terenu, wydaje się za 
pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

 
§ 19.1. Ustala się strefę B - ochrony konserwatorskiej, o granicy ustalonej na rysunku planu. 
2. Przedmiotem ochrony w strefie, o której mowa w ust. 1, jest częściowo zachowany: 
1) historyczny układ urbanistyczny XIX - wiecznych przedmieść miasta lokacyjnego, z zabudową z 

XIX/XX wieku;  
2) układ ruralistyczny wsi Stare Miasto, o układzie ulicowym z częściowo zachowanym układem 

wsi owalnicy. 
3. W strefie B, o której mowa w ust. 1, ochronie podlega: 



 

 

 

1) skarpa wzniesienia średniowiecznego miasta lokacyjnego; 
2) historyczne trakty uliczne i place dawnych przedmieść miasta oraz pozostałości traktów ulicz-

nych układu wsi owalnicy na Starym Mieście, wraz z ich przebiegiem, przekrojami i historycznymi li-
niami zabudowy;  

3) historyczne zasady podziałów parcelacyjnych;  
4) zabudowa o wartości historycznej lub lokalnej-kulturowej oraz jej formy charakterystyczne dla 

zabudowy sytuowanej przy poszczególnych traktach ulicznych, w tym układ zabudowy na parceli, wy-
sokości budynków, rodzaje dachów i sposób sytuowania ich kalenicy oraz proporcje elewacji fronto-
wej; 

5) kompozycja zieleni.  
4. W strefie B, o której mowa w ust. 1, ustala się nakaz: 
1) zachowania, konserwacji i rewaloryzacji obiektów ujętych w rejestrze zabytków i objętych ochro-

ną ustaleniami planu, wskazanych na rysunku planu, a także budynków o wartościach i formie lokal-
nej-kulturowej;  

2) odtworzenia i rewaloryzacji zachowanych fragmentów fos i wałów ziemnych, wzmacniających 
fortyfikacje miejskie; 

3) odsłonięcia i zapewnienia ekspozycji fortyfikacji miejskich z zewnątrz zabytkowego układu urba-
nistycznego; 

4) dostosowania nowej zabudowy do form zabudowy historycznej-kulturowej w zakresie sposobu 
sytuowania, linii zabudowy, gabarytów i wysokości, skali i proporcji elewacji frontowej, geometrii i po-
krycia dachów oraz sposobu sytuowania kalenicy; 

5) stosowania na ścianach zewnętrznych i dachach wyłącznie tradycyjnych materiałów i kolorów;  
6) eksponowania z wzgórza lokacji miasta średniowiecznego oraz jego zagospodarowania zgodnie 

z przepisami szczegółowymi planu oraz wymogami konserwatorskimi.  
5. Dla przestrzeni publicznych położonych w granicach strefy B, o której mowa w ust. 1, ustala się 

nakaz: 
1) stosowania naturalnych materiałów w nawierzchniach historycznych dróg, oznaczonych symbo-

lami KD-L, KD-P, KDW, na całej ich powierzchni lub fragmentach; 
2) ujednolicenia form ogrodzeń, oświetlenia, obiektów małej architektury i formy zieleni oraz dosto-

sowania ich do rangi i tradycji miejsca lokalizacji oraz wymogów konserwatorskich; 
3) usytuowania trasy turystycznej w ciągu ul. Reymonta - Oświęcimskiej - Góry Wolności oraz po-

wiązania jej z trasami turystycznymi prowadzonymi w granicach strefy A, ścisłej ochrony konserwator-
skiej, a także powiązania jej z cmentarzem komunalnym, cmentarzem żydowskim, zabytkowym gro-
dziskiem, parkiem miejskim z pomnikiem żołnierzy radzieckich ciągiem ul. Czarnej – KD-D i KD-P, 
oraz z wieżą wodną przy ul. Hanki Sawickiej i terenami sportowo - rekreacyjnymi US, usytuowanymi 
na południu miasta;  

4) zapewnienia otwarć widokowych z trasy turystycznej na dolinę rzeki Biała i jej doliny boczne 
oraz na wzniesienie miasta lokacyjnego; 

5) sytuowania nośników reklamowych zgodnie z wymogami konserwatorskimi i § 26 pkt 3.  
6. W strefie B, o której mowa w ust. 1, pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego, 

a także na podział terenu, wydaje się w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, zgod-
nie z przepisami odrębnymi.  

 
§ 20.1. Na rysunku planu wskazuje się obiekty i tereny zabytkowe, wpisane do rejestru zabytków, 

podlegające ochronie konserwatorskiej: 
1) kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP ul. 1-Maja – nr rej. 165/55; 
2) kościół filialny p.w. św. Piotra i Pawła ul. Stare Miasto – nr rej. 869/64; 
3) kapliczka na łące przy rzece Biała, pod miastem - nr rej. 353/58; 
4) kapliczka ul. Kilińskiego przy domu nr 13 – nr rej. 355/58;  
5) cmentarz żydowski – nr rej. 20/77; 
6) zamek Pl. Zamkowy – nr rej. 572/59; 
7) fortyfikacje miejskie (mury obronne) – nr rej. 546/59 i N/78; 
8) wieża więzienna przy dawnej bramie Prudnickiej (dawniej brama Nyska) ul. Prudnicka 6 – nr rej. 

545/59 i 579/59;  
9) wieża wodociągowa tzw. wieża wodna ul. Hanki Sawickiej 3 – nr rej. 580/59 i 578/59; 
10) dom ul. Moniuszki 8a (ob. zgromadzenie sióstr św. Elżbiety) – nr rej. 2295/91; 
11) dom ul. Prudnicka 11 (dawniej nr 6) – nr rej. 356/58; 
12) dom ul. Prudnicka 11 (dawniej nr 8 i 15) - nr rej. 565/59; 
13) domy, zachodnia pierzeja Rynku – nr rej. 544/59; 
14) dom Rynek 14 – nr rej. 415/58; 



 

 

 

15) dom Rynek 15 – nr rej. 359/58; 
16) dom Rynek 17 – nr rej. 350/58; 
17) dom Rynek 20 – nr rej. 357/58; 
18) dom ul. Wałowa 1 – nr rej. 516/58; 
19) dom ul. Wałowa 3 (d. Wałowa 2) – nr rej. 360/58; 
20) spichlerz ul. Świerczewskiego 6 – nr rej. 354/58 i 561/59. 
2. Dla obiektów, o których mowa w ust. 1, ustala się nakaz:  
1) zachowania i rewaloryzacji historycznego układu przestrzennego cmentarza żydowskiego, o któ-

rym mowa w ust. 1 pkt 5, w tym szczególnie ukształtowania terenu, zachowanych fragmentów ogro-
dzenia i bramy wejściowej oraz zabytkowych macew;  

2) zachowania, konserwacji i rewaloryzacji zachowanych fragmentów ceglanych fortyfikacji miej-
skich wraz z basztami i wieżą więzienną, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i pkt 8, oraz rekonstrukcji nie-
zachowanych fragmentów murów lub odtworzenia śladu ich przebiegu w poziomie terenu; 

3) zachowania w bloku śródrynkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 13, pkt 14-17, brył budynków 
piętrowych, ich usytuowania kalenicowego, geometrii dachów siodłowych i naczółkowych z lukarnami 
oraz sklepień żaglastych; 

4) zachowania w budynkach i kapliczkach, o których mowa w ust. 1, historycznej bryły i formy ar-
chitektonicznej, geometrii dachu, proporcji i kompozycji elewacji frontowej, zewnętrznego detalu archi-
tektonicznego, rodzaju materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych, historycznych elementów 
konstrukcji sklepień, stropów i klatek schodowych, proporcji otworów okiennych i drzwiowych wraz z 
zabytkową stolarką oraz innych elementów, zgodnie z wymogami konserwatorskimi; 

5) przywrócenia funkcji użytkowych budynkom nieużytkowanym, zgodne z przeznaczeniem ustalo-
nym w przepisach szczegółowych planu. 

3. Dopuszcza się odstępstwa od warunków określonych w ust. 2 jeśli ich zakres jest zgodny z wy-
mogami konserwatorskimi, uzyskanymi zgodnie z przepisami odrębnymi.  

4. Dla zabytków, o których mowa w ust. 1: 
1) dokonanie zmiany sposobu użytkowania zabytku, prowadzenie prac konserwatorskich lub re-

stauratorskich, pozwolenie na budowę i rozbiórkę, oraz prowadzenie innych robót budowlanych lub 
podejmowanie innych czynności, określonych przepisami odrębnymi w zakresie ochrony zabytków, 
wymaga pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

2) wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku wymaga pozwolenia wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

 
§ 21.1.Obejmuje się ochroną konserwatorską następujące budynki: 
1) kościół ewangelicki ul. Kościuszki 10; 
2) szpital miejski ul. Moniuszki 8;  
3) dawne przedszkole ul. Stare Miasto 24; 
4) Urząd Miasta i Gminy (Miejski) Rynek 10; 
5) dom ul. Armii Ludowej 1 (róg Rynku i ul. Armii Ludowej);  
6) dom ul. Armii Ludowej 2, 4, 6 i 8;  
7) dom ul. 1 Maja 18, 20, 22, 24, 26, 32, 36, 38, 44 i 48; 
8) dom ul. Prudnicka 2 (obecnie część budynku Urzędu Miejskiego); 
9) dom ul. Prudnicka 4; 
10) dom ul. Prudnicka 7 (dawniej nr 4), 9 i 11 (dawniej 13); 
11) dom Rynek 11, 12, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 28; 
12) dom (kamienica) ul. Kilińskiego 28; 
13) dom (kamienica) ul. Kilińskiego 61;  
14) dom ul. Stare Miasto 38 i 38a; 
15) dom ul. Świerczewskiego 6; 
16) dom ul. Szkolna 3;  
17) dom - dawna szkoła ul. Szkolna 5; 
18) dom Pl. Zamkowy 2 (dawniej 1), 3 (dawniej 2) i 6; 
19) wieża wodociągowa (wieża ciśnień) usytuowana na terenie ogrodów działkowych, przy drodze 

polnej, odchodzącej na południe od ul. Kilińskiego.  
2. Obejmuje się ochroną konserwatorską następujące obiekty małej architektury i tereny zieleni: 
1) figura Matki Boskiej, kamienna, umieszczona na cokole – Rynek;  
2) figura św. Jana Nepomucena, kamienna, umieszczona na cokole – Rynek; 
3) krzyż pokutny usytuowany przed elewacją zamku, Pl. Zamkowy; 
4) krzyż pokutny usytuowany przy skrzyżowaniu ul. Opolskiej - Szynowice; 
5) kapliczka ul. Kilińskiego, obok domu nr 3;  



 

 

 

6) ruina kaplicy cmentarnej p.w. św. Fabiana i Sebastiana usytuowana w ogrodzie przy plebanii, 
wraz z nagrobkiem starosty bialskiego J. Hordesteina; 

7) cmentarz komunalny ul. Parkowa.  
3. W budynkach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje nakaz: 
1) zachowania historycznej bryły i formy architektonicznej budynku, geometrii dachu, kompozycji 

elewacji frontowej, zewnętrznego detalu architektonicznego, rodzaju materiałów wykończeniowych, 
historycznych elementów konstrukcji sklepień, stropów i klatek schodowych, proporcji otworów okien-
nych i drzwiowych wraz z zabytkową stolarką oraz innych elementów, zgodnie z wymogami konserwa-
torskimi;  

2) dostosowania nowych otworów okiennych i drzwiowych do historycznego wizerunku budynku 
oraz odtworzenia zniszczonych fragmentów historycznego detalu architektonicznego elewacji fronto-
wej.  

4. Dla obiektów i terenów, o których mowa w ust. 2, obowiązuje nakaz zachowania: 
1) historycznego miejsca usytuowania oraz formy obiektu małej architektury;  
2) historycznej kompozycji przestrzennej cmentarza w zakresie układu pól grzebalnych i alejek 

cmentarnych oraz zabytkowych nagrobków i starodrzewu, w tym szczególnie alei lipowej. 
5. Dopuszcza się odstępstwa od warunków określonych w ust. 3-4 jeśli ich zakres jest zgodny z 

wymogami konserwatorskimi, uzyskanymi zgodnie z przepisami odrębnymi.  
6. Pozwolenie na dokonanie zmiany sposobu użytkowania obiektu objętego ochroną konserwator-

ską, prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich, a także pozwolenie na budowę lub roz-
biórkę obiektu budowlanego wydaje się w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.  

 
§ 22.1. Ustala się strefę W, ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, o granicy usta-

lonej na rysunku planu. 
2. Przedmiotem ochrony w strefie W, o której mowa w ust. 1, jest wyróżniające się w formie terenu 

grodzisko, wpisane do rejestru zabytków A-68/68.  
3. W strefie W, o której mowa w ust. 1, ustala się: 
1) nakaz:  
a) ochrony specyficznej dla grodziska rzeźby terenu i formy krajobrazowej,  
b) wykonania nawierzchni trawiastej w sposób uwzględniający ochronę istniejących stanowisk ro-

ślin ochronionych (barwinek pospolity i bluszcz pospolity),  
c) likwidacji podszytu oraz drzew w sposób nienaruszający ukształtowania terenu; 
2) zakaz: 
a) sytuowania zabudowy, infrastruktury technicznej oraz urządzeń rekreacji i wypoczynku,  
b) budowy nawierzchni utwardzonych,  
c) dokonywania nasadzeń drzew i krzewów,  
d) prowadzenia wszelkiej działalności budowlanej i inwestycyjnej niezwiązanej bezpośrednio  

z konserwacją, rewaloryzacją i ekspozycją zabytku, w tym szczególnie wykonywania wszelkich robót 
ziemnych, dokonywania niwelacji lub zmiany ukształtowania terenu, z wyjątkiem robót konserwator-
sko-ekspozycyjnych.  

4. Wszelkie działania na obszarze strefy W, o której mowa w ust. 1, prowadzić za pozwoleniem wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

 
§ 23.1. Ustala się strefę OW, obserwacji archeologicznej, o granicy tożsamej z granicą strefy B, 

ochrony konserwatorskiej, ustaloną na rysunku planu. 
2. Przedmiotem ochrony w strefie są potencjalnie występujące zabytki archeologiczne związane z 

powstaniem historycznych przedmieść miasta lokacyjnego oraz genetyczną osadą wsi Stare Miasto.  
3. W strefie OW, o której mowa w ust. 1, wszelkie roboty ziemne prowadzić pod nadzorem arche-

ologicznym w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, zgodnie z przepisami odrębny-
mi.  

 
§ 24.1. Stanowiska archeologiczne, wskazane na rysunku planu, podlegają ochronie konserwator-

skiej. 
2. W obrębie stanowisk archeologicznych, o których mowa w ust. 1, oraz ich rejonie wszelkie robo-

ty ziemne oraz zadrzewienie lub zalesienie terenu, należy podejmować po badaniach archeologicz-
nych wykonanych za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgodnie z przepisami od-
rębnymi.  

 
Rozdział 4 



 

 

 

Zasady kształtowania przestrzeni publicznych 
 
§ 25.1. Następujące tereny ustala się jako obszary przestrzeni publicznej:  
1) 1ZP i 2ZP – tereny zieleni parkowej; 
2) KP – teren placu publicznego;  
3) drogi publiczne usytuowane w granicach strefy A, ścisłej ochrony konserwatorskiej, oznaczone 

symbolami KD-L, KD-D i KD-P; 
4) drogi oznaczone symbolem KD-P i KDW usytuowane w granicach strefy B, ochrony konserwa-

torskiej.  
2. Dla obszarów przestrzeni publicznej, o których mowa w ust. 1, oprócz innych ustaleń planu, 

obowiązuje: 
1) nakaz zapewnienia: 
a) wyposażenia terenów w elementy małej architektury o ujednoliconym charakterze i wysokich 

walorach estetycznych i użytkowych, dostosowanych do rangi miejsca,  
b) ogólnej dostępności terenu, w tym osobom niepełnosprawnym; 
2) zakaz sytuowania małych obiektów usługowych;  
3) dopuszcza się lokalizację:  
a) urządzonych miejsc na kontenery do selektywnego zbierania odpadów na terenach 2ZP,  
b) znaków oraz planów informacji wizualnej w formach dostosowanych do walorów kulturowych 

miejsca,  
c) nośników reklamowych na zasadach określonych w § 26 planu.  
 
§ 26. Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady sytuowania nośników reklamo-

wych: 
1) zakazuje się sytuowania: 
a) nośników reklamowych, rozumianych zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 11, na terenach oznaczonych 

symbolem MN, MNp, MU, UM, UZ, UK, UO, RZ, RP, 1PU, ZN, ZL, ZS, ZD, ZC, WS, KP, KD-P i KDW, 
z zastrzeżeniem pkt 3, 

b) wszelkich nośników reklamowych, niezależnie od formy i ich powierzchni reklamowej, w strefach 
E, ochrony ekspozycji; 

2) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1ZP. 2ZP, 1PU i 2KS dopuszcza się sytu-
owanie wolnostojących nośników reklamowych wyłącznie w formie słupów reklamowych o średnicy do 
2 m;  

3) w strefie A, ścisłej ochrony konserwatorskiej, oraz strefie B, ochrony konserwatorskiej, tożsamej 
ze strefą K, ochrony krajobrazu: 

a) zakazuje się sytuowania nośników reklamowych, rozumianych zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 11, z wy-
jątkiem słupów reklamowych w formie walca o średnicy do 2 m,  

b) dopuszcza się sytuowanie tablic informacyjnych, szyldów i reklam, niestanowiących nośników 
reklamowych w rozumieniu § 4 ust. 1 pkt 11, na elewacjach budynków i na szybach otworów okien-
nych, w pasie usytuowanym do wysokości dolnej krawędzi otworów okiennych piętra budynku, 

c) tablice informacyjne, szyldy i reklamy, o których mowa w pkt 3 lit. b, nie mogą zajmować więcej 
niż 5% powierzchni elewacji budynku, na której są zawieszane, oraz nie więcej niż 40% tafli szyby, w 
przypadku sytuowania ich na szybach witryn i okien jako namalowanych lub naklejanych,  

d) dla wolnostojących nośników reklamowych, o których mowa w pkt 3 lit. a, oraz dla tablic infor-
macyjnych, szyldów i reklam, o których mowa w pkt 3 lit. b, obowiązuje zachowanie jednorodnych 
form, kształtów i gabarytów, dostosowanych do wymogów konserwatorskich,  

e) zakazuje się sytuowania wszelkich nośników reklamowych jako malowanych na ścianach bu-
dynków, podwieszonych do balkonów i wykuszy oraz wieszania i montowania ich na ogrodzeniach i 
innych obiektach budowlanych.  

 
Rozdział 5 
Sposoby zagospodarowania terenów podlegających ochronie  
na podstawie przepisów odrębnych 
 
§ 27.1. Wskazuje się strefy ochronne ustanowione dla ujęcia wody BIAŁA i PRĘŻYNA, obejmują-

ce: 
1) teren ochrony bezpośredniej, w granicach istniejących ogrodzeń tożsamych z liniami rozgrani-

czającymi terenu wyznaczonymi na rysunku planu;  
2) wewnętrzny teren ochrony pośredniej, obejmujący obszar o powierzchni: 
a) F = 7,4 ha, dla ujęcia wody BIAŁA,  



 

 

 

b) F = 5,2 ha, dla ujęcia wody PRĘŻYNA.  
2. Wskazuje się zewnętrzny teren ochrony pośredniej dla: 
1) ujęcia wód podziemnych dla miasta Biała - obejmujący obszar zlewni cząstkowej o powierzchni 

1,5 km
2
;  

2) zespołu ujęć wód podziemnych dla miasta Prudnika tzn. ujęcia wody LISY oraz ujęć źródlanych 
drenażowych BIAŁA, PRĘŻYNA i PRĘŻYNKA - obejmujący obszar zlewni cząstkowej o łącznej po-
wierzchni na obszarze gminy Biała i Lubrza F = 21,4 km

2
;  

3) ujęcia wody OLSZYNKA obejmujący obszar położony w promieniu 700 m od osi każdej studni 
ujęcia.  

3. Na terenach ochrony bezpośredniej i wewnętrznych terenach ochrony pośredniej, o których mo-
wa w ust. 1, a także na zewnętrznym terenie ochrony pośredniej ustanowionym dla ujęć wody, o któ-
rych mowa w ust. 2, należy stosować zakazy i ograniczenia określone w decyzjach ustalających strefy 
ochronne: 

1) Nr OŚ-III-6210/144-1/93/94 z dnia 15 lutego 1994 r., wydaną przez Urząd Wojewódzki w Opolu, 
Wydział Ochrony Środowiska - dla ujęcia wody BIAŁA; 

2) Nr OŚ.III-6210/257/94/95 z dnia 3 stycznia 1995 r., wydaną przez Urząd Wojewódzki w Opolu, 
Wydział Ochrony Środowiska – dla ujęcia wody PRĘŻYNA i PRĘŻYNKA;  

3) Nr OŚ.II/7211/103/88 z dnia 8 czerwca 1988 r., wydana przez Urząd Wojewódzki, Wydział 
Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii – dla ujęcia wody OLSZYNKA. 

4. Zakazy i ograniczenia określone w decyzjach, o których mowa w ust. 3, przestają obowiązywać: 
1) z dniem określonym w decyzji, jeżeli przepisy odrębne ustawy Prawo wodne nie stanowią ina-

czej, lub 
2) z dniem wejścia w życie nowych decyzji ustalających strefy ochronne dla ujęć wody, wymienio-

nych w ust. 2, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi.  
 
Rozdział 6 
Zasady i warunki scalania oraz podziału nieruchomości 
 
§ 28.1. Dopuszcza się podział nieruchomości w granicach obszaru objętego planem.  
2. Ustala się następujące zasady i warunki podziału nieruchomości: 
1) podziału nieruchomości zabudowanych można dokonać jeżeli jest on zgodny z przepisami od-

rębnymi oraz ustaleniami planu, przy czym zgodność dotyczy: 
a) zachowania ustaleń przepisów szczegółowych planu, w tym zapewnienia zjazdu z drogi,  
b) możliwości doprowadzenia właściwej dla przeznaczenia terenu infrastruktury technicznej,  
c) określonych przepisami odrębnymi wymagań przeciwpożarowych oraz prawnie chronionych in-

teresów stron. 
3. W projektach podziału nieruchomości należy zachować ustalone planem zasady wydzielenia 

dróg/ulic, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi ściśle określonymi.  
4. Linie rozgraniczające tereny o różnych rodzajach przeznaczenia, określone ściśle, stanowią 

równocześnie zewnętrzne granice działek przeznaczonych do wydzielenia. Granice działek można 
korygować wzdłuż linii rozgraniczających określonych orientacyjnie w przypadkach określonych w § 3 
ust. 4 planu.  

5. Z zastrzeżeniem ust. 8 i ust. 9, nowe działki budowlane należy wydzielić zgodnie z rysunkiem 
planu lub przy zachowaniu następujących parametrów: 

1) powierzchnia działki budowlanej powinna wynosić:  
a) nie mniej niż 800 m

2 
- dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

b) od 600 m
2
 do 1200 m

2 
– dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,  

c) od 450 m
2
 do 900 m

2 
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,  

d) od 200 m
2
 do 600 m

2
 – dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,  

e) nie mniej niż 800 m
2
 – dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z rzemiosłem,  

f) nie mniej niż 500 m
2
 – dla zabudowy usługowej,  

g) nie mniej niż 1200 m
2 
– dla zabudowy zagrodowej,  

h) nie mniej niż 1500 m
2
 – dla zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, handlu hurtowego, 

baz maszyn i urządzeń; 
2) szerokość frontu działki powinna wynosić: 
a) nie mniej niż 25 m – dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,  
b) od 18 m do 28 m – dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,  
c) od 14 m do 18 m - dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,  
d) od 6 m do 14 m – dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej szeregowej,  
e) od 20 m do 40 m – dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z rzemiosłem,  



 

 

 

f) nie mniej niż 15 m – dla zabudowy usługowej,  
g) nie mniej niż 25 m dla zabudowy produkcyjnej, składów i magazynów, handlu hurtowego, baz 

maszyn i urządzeń.  
6. Dopuszcza się inne parametry działek, niż określone w ust. 5, w przypadku: 
1) uzasadnionym skrajnym lub narożnym usytuowaniem działki przy liniach rozgraniczających te-

renu, o symbolu i przeznaczeniu ustalonym planem,  
2) sytuowania urządzeń infrastruktury technicznej.  
7. Kąt położenia granicy nowej działki, w stosunku do linii rozgraniczających pasa drogowego po-

winien wynosić od 70
o
 do 90

o
.  

8. W przypadku nieruchomości położonych w granicach strefy A, ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
oraz strefie B, ochrony konserwatorskiej, a także nieruchomości, na których usytuowany jest obiekt 
ujęty w rejestrze zabytków, podziału można dokonać przy uwzględnieniu historycznych zasad parce-
lacji oraz zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony zabytków, z uwzględnieniem wymogów 
§ 18 i § 19. 

9. Zakaz dokonywania wtórnego podziału terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem: 
1ZP, 2ZP, ZS, 1ZC, 2ZC, UK, 3U i KP.  

 
§ 29.1. Dopuszcza się scalanie nieruchomości w granicach obszaru objętego planem, w tym 

szczególnie w celach uzyskania parametrów działek, o których mowa w § 28 ust. 5.  
2. Ustala się następujące zasady i warunki scalania nieruchomości: 
1) w wyniku scalenia wielkość i geometria działki budowlanej powinna umożliwiać jej wykorzystanie 

i racjonalne zagospodarowanie zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu;  
2) scalenie działek budowlanych nie może przekraczać swym zasięgiem linii rozgraniczających te-

renów o różnych rodzajach przeznaczenia, wyznaczonych ściśle.  
 
Rozdział 7 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  
 
§ 30.1. W obiektach użyteczności publicznej lub na terenach ich lokalizacji, dopuszcza się po-

mieszczenia, urządzenia lub obiekty obrony cywilnej. Ich modernizacja, rozbudowa, budowa i rozbiór-
ka winna być uzgodniona zgodnie z przepisami odrębnymi.  

2. Do cieków wodnych i rowów melioracyjnych zapewnić dostęp właściwemu zarządcy, odpowie-
dzialnemu za ich eksploatację. Zakazuje się: 

1) sytuowania budynków i wiat w odległości mniejszej niż 4 m od linii brzegowej cieku wodnego; 
2) grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniej-

szej, niż określono w przepisach odrębnych.  
3. Od granicy terenu zamkniętego:  
1) zachować odległości określone przepisami odrębnymi przy sytuowaniu obiektów budowlanych, 

zadrzewień i zakrzewień; 
2) w pasie terenu o szerokości 5 m zakazuje się sytuowania obiektów budowlanych mogących 

utrudnić prowadzenie kolejowej drogi technologicznej. 
4. Od osi napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV zachować odległości wymagane prze-

pisami odrębnymi do rzutu budynku i jego części, przeznaczonych na pobyt ludzi, oraz do rzutu pro-
wadzonych robót budowlanych. 

5. W zasięgu strefy ochrony sanitarnej od cmentarza, obejmującej obszar położony w odległości do 
50 m wokół jego granic, obowiązują ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów określo-
ne przepisami odrębnymi. 

 
Rozdział 8 
Zasady modernizacji i rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
oraz wyposażenia terenów w miejsca postojowe dla samochodów 
 
§ 31.1. Ustala się ogólne zasady wyznaczania i zagospodarowania terenów dróg: 
1) drogi - ulice, oznaczone na rysunku planu symbolami KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D, KD-P i KDW, 

należy wyznaczać zgodnie z rysunkiem planu i projektowaną szerokością pasa drogowego, określoną 
w przepisach szczegółowych planu, z zastrzeżeniem w § 18 i § 19; 

2) dopuszcza się etapową budowę i przebudowę dróg-ulic w dostosowaniu do występujących po-
trzeb; 

3) do czasu realizacji lub przebudowy drogi dopuszcza się zachowanie istniejących w pasie dro-



 

 

 

gowym budynków z możliwością ich przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, zgodnie z przepisami 
szczegółowymi planu.  

2. Dopuszcza się odstępstwa od ustalonych w § 71 - 77 parametrów szerokości pasa drogowego w 
przypadkach uzasadnionych szczegółowymi rozwiązaniami technicznymi, przy zachowaniu wymogów 
przepisów odrębnych. 

3. Drogi wewnętrzne i służebne, nie wyznaczone na rysunku planu: 
1) dojazdowe do jednej działki budowlanej nie przylegającej frontem do dróg/ulic, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1, należy wyznaczać o szerokości pasa drogowego spełniającej wymagania dróg pożaro-
wych, określonych w przepisach odrębnych; 

2) dojazdowe do więcej niż jednej działki budowlanej, z których każda nie przylega frontem do 
dróg/ulic, o których mowa w ust. 1 pkt 1, należy wyznaczać o szerokości pasa drogowego min. 8 m; 

3) dojazdowe do gruntów rolnych – należy wyznaczać o szerokości pasa drogowego min. 6 m; 
4) drogi pożarowe do obiektów – należy wyznaczać zgodnie z przepisami odrębnymi.  
 
§ 32.1. Ustala się zasady minimalnego wyposażenia terenów w miejsca postojowe dla samocho-

dów osobowych, z zastrzeżeniem ust. 3, wymagane dla poszczególnych klas przeznaczenia: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 2 m.p. na jedno mieszkanie, wliczając garaż;  
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 1 m.p. na jedno mieszkanie;  
3) zabudowa zamieszkania zbiorowego – 10 m.p. na 100 miejsc użytkowych; 
4) mieszkania towarzyszące – 1 m.p. na 1 mieszkanie;  
5) handel detaliczny o powierzchni sprzedaży: 
a) do 200 m

2
 – 20 m.p. na 1000 m

2
 pow. sprzedaży,  

b) do 400 m
2
 – 30 m.p. na 1000 m

2
 pow. sprzedaży,  

c) do 2000 m
2
 – 40 m.p. na 1000 m

2 
pow. sprzedaży;  

6) usługi gastronomii – 0,15 m.p. na 1 miejsce konsumpcyjne; 
7) rozrywka - 15 m.p. na 1000 m

2
 powierzchni użytkowej;  

8) usługi kultury – 20 m.p. na 100 miejsc użytkowych, z wyjątkiem muzeum, galerii sztuki, sal wy-
stawowych i obiektów kultu religijnego, dla których ustala się wskaźnik na 1000 m

2
 powierzchni użyt-

kowej;  
9) usługi upowszechniania kultury – 10 m.p. na 1000 m

2 
powierzchni użytkowej;  

10) usługi edukacji – 2 m.p. na 1 izbę lekcyjną;  
11) usługi kształcenia i opieka zdrowotna – 20 m.p. na 1000 m

2
 powierzchni użytkowej;  

12) opieka społeczna – 10 m.p. na 1000 m
2
 powierzchni użytkowej;  

13) obsługa turystyki – 25 m.p. na 100 miejsc noclegowych;  
14) biura – 10 m.p. na 1000 m

2
 powierzchni użytkowej;  

15) usługi bytowe i usługi drobne – 2 m.p.; 
16) obsługa zwierząt – 10 m.p. na 1000 m

2
 powierzchni użytkowej; 

17) sport i rekreacja – 10 m.p. na 100 miejsc użytkowych;  
18) produkcja – 15 m.p. na 100 stanowisk pracy;  
19) agroturystyka – min. 2 m.p. na mieszkanie rolnika oraz 1 m.p. na każdy 1 pokój dla turystów,  
20) pozostałe – 10 m.p. na 1000 m

2
 powierzchni użytkowej.  

2. Miejsca postojowe, o których mowa w ust. 1, należy sytuować na działce budowlanej, na której 
usytuowany jest obiekt, z zastrzeżeniem ust. 3 -5. 

3. Na terenach położonych w strefie A, ścisłej ochrony konserwatorskiej, oraz w strefie B, ochrony 
konserwatorskiej, liczbę i usytuowanie miejsc postojowych należy podporządkować wymogom ochro-
ny konserwatorskiej, o których mowa w § 18 i § 19, oraz przepisom szczegółowym planu. 

4. Da terenów, o których mowa w ust. 3, dopuszcza się sytuowanie miejsc postojowych na wyzna-
czonych parkingach terenowych, oznaczonych symbolem 2KS, lub na parkingach przyulicznych sytu-
owanych w pasach drogowych dróg-ulic KD-L, KD-D i KDW, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
planu.  

5. Na terenie oznaczonym symbolem UO sytuować miejsca postojowe dla rowerów.  
6. W pasach drogowych drogi-ulicy KD-L, KD-D i KDW zaleca się sytuować parkingi przyuliczne w 

ilości min 1 m.p. na 5 domów jednorodzinnych, położonych przy poszczególnych ich odcinkach, na-
przemiennie z pasami zieleni przydrożnej, przy zachowaniu ciągłości szpaleru drzew.  

 
§ 33.1. Ustala się pełne uzbrojenie terenów istniejącej i planowanej zabudowy w sieci: wodociągo-

wą, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektroenergetyczną, ciepłowniczą i telekomunikacyjną oraz 
zaopatrzenie w media i obsługę komunalną na następujących zasadach:  

1) zaopatrzenie w wodę – wyłącznie z miejskiej sieci wodociągowej; dopuszcza się zaopatrzenie w 
wodę do celów technologicznych i gospodarczych:  



 

 

 

a) z ujęć własnych, na zasadach określonych przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem wymogów § 
27,  

b) uzupełniająco, poprzez wykorzystanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z po-
wierzchni niezanieczyszczonych;  

2) ścieki: 
a) bytowe i komunalne – odprowadzić do miejskiego systemu kanalizacji i na oczyszczalnię ście-

ków oznaczoną symbolem 1K, docelowo na projektowaną oczyszczalnię ścieków oznaczoną symbo-
lem 2K lub kolektorem tranzytowym na miejską oczyszczalnię ścieków w Prudniku; do czasu realizacji 
kanalizacji sanitarnej, wyłącznie na terenach nieskanalizowanych, dopuszcza się gromadzenie ście-
ków w zbiornikach bezodpływowych pod warunkiem zapewnienia ich odbioru i oczyszczenia,  

b) przemysłowe – odprowadzić do systemu kanalizacji, o którym mowa w lit. a, po uprzednim pod-
czyszczeniu w urządzeniach zakładowych w przypadkach zanieczyszczenia przekraczającego do-
puszczalne wskaźniki,  

c) rolnicze – gromadzić w zbiornikach na płynne odchody zwierzęce i wykorzystać rolniczo na 
gruntach własnego gospodarstwa rolnego, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych o nawo-
zach i nawożeniu,  

d) opadowe lub roztopowe – odprowadzić do wód lub do ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi, z 
zastrzeżeniem wymogów § 27, po uprzednim podczyszczeniu w stopniu wymaganym przepisami od-
rębnymi; dopuszcza się retencjonowanie czystych wód opadowych na terenach objętych planem oraz 
wykorzystanie ich do nawadniania terenów zieleni urządzonej, 

e) wody wykorzystane, pochodzące z obiektów chowu lub hodowli ryb – odprowadzić do wód lub 
do ziemi zgodnie z przepisami odrębnymi, z zastrzeżeniem wymogów § 27; 

3) zaopatrzenie w energię elektryczną – z istniejącej i rozbudowanej stosownie do potrzeb sieci 
średniego i niskiego napięcia; dopuszcza się wykorzystanie energii elektrycznej do celów grzewczych;  

4) zaopatrzenie w ciepło – z miejskiej sieci ciepłowniczej miasta Biała lub miasta Prudnik lub ze 
źródeł indywidualnych na paliwa niskoemisyjne lub na paliwa stałe, z wykorzystaniem urządzeń o wy-
sokiej sprawności grzewczej i niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a także z ekologicznych 
źródeł ciepła;  

5) zaopatrzenie w gaz do celów grzewczych i technologicznych - bezprzewodowy, ze zbiorników 
stacjonarnych;  

6) dostęp do usług telekomunikacyjnych – poprzez rozbudowę sieci telekomunikacyjnej i telefonią 
komórkową;  

7) usuwanie odpadów:  
a) bytowych i komunalnych – na składowisko odpadów komunalnych; minimalizować ilość wytwa-

rzanych odpadów, gromadzić w sposób selektywny, wynikający z ich składu fizyko-chemicznego, i 
bezpieczny dla środowiska,  

b) przemysłowych i niebezpiecznych – zgodnie z decyzją właściwego organu, wydaną na podsta-
wie przepisów odrębnych; minimalizować ilość odpadów, gromadzić selektywnie w szczelnych zbior-
nikach i przekazywać do unieszkodliwienia podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia,  

c) masy ziemne i skalne, usuwane lub przemieszczane w związku z realizacją inwestycji na obsza-
rze objętym planem, wykorzystać gospodarczo.  

2. Ustala się następujące zasady rozwoju infrastruktury technicznej: 
1) wodociągowej: 
a) dopuszcza się adaptację i modernizację magistrali wodociągowej zasilającej gminę Prudnik,  
b) zapewnić awaryjne powiązania miejskiej sieci wodociągowej z wodociągiem wsi Józefów lub 

Gostomia, poprzez realizację odcinków wodociągów tranzytowych,  
c) miejską sieć wodociągową rozbudowywać stosowanie do potrzeb; 
2) kanalizacyjnej: 
a) po realizacji oczyszczalni ścieków na terenie 2K lub kolektora tranzytowego, przekazującego 

ścieki na oczyszczalnię miejską w Prudniku, istniejącą na terenie 1K oczyszczalnię ścieków adapto-
wać na przepompownię,  

b) sieci kanalizacyjne realizować jako rozdzielcze,  
c) parametry sieci kanalizacji sanitarnej kształtować zapewniając odbiór ścieków ze wsi położonych 

w południowej części gminy;  
3) elektroenergetycznej: 
a) dopuszcza się adaptację i modernizację dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 

kV relacji Hajduki-Ceglana i Zdzieszowice-Hajduki w istniejącym przebiegu,  
b) sieci średniego napięcia 15kV: 
– korygować na skrzyżowaniach z linią 110kV,  
– łączące stację transformatorową ST Biała Ujęcie Wody – ze stacją ST. Biała Miasto lub ST. Biała 



 

 

 

Kopernika, zachować jako linie zasilania awaryjnego dla komunalnego ujęcia wody,  
– rozbudować o nowe odcinki stosownie do potrzeb,  
c) napowietrzne sieci 15kV i nn, na odcinkach kolidujących z planowaną zabudową i zagospodaro-

waniem terenu, przebudować na podziemne,  
d) zapewnić poprawę zaopatrzenia miasta w energię elektryczną poprzez modernizację istnieją-

cych stacji transformatorowych lub budowę nowych stacji transformatorowych, na terenach wskaza-
nych na rysunku planu; 

4) telekomunikacyjnej: 
a) konstrukcję wsporczą anteny telefonii komórkowej, usytuowaną na terenie oznaczonym symbo-

lem T, zaleca się wykorzystać do montażu urządzeń telekomunikacyjnych nowych operatorów, 
b) stacje bazowe telefonii komórkowej sytuować zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu, z wy-

jątkiem istniejącej, usytuowanej na wieży kościelnej kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP 
ujętego w rejestrze zabytków, dla której ustala się nakaz likwidacji, a do czasu jej likwidacji zakazuje 
się rozbudowy urządzeń,  

c) zakazuje się sytuowania anten telekomunikacyjnych na terenach i obiektach wpisanych do reje-
stru zabytków oraz na terenach i obiektach objętych ochroną konserwatorską ustaleniami planu, a 
także na innych terenach zgodnie z ustaleniami planu.  

3. Infrastrukturę techniczną należy sytuować zgodnie z zasadami: 
1) na terenach istniejącej i planowanej zabudowy – sieci sytuować w pasach drogowych dróg-ulic, 

w uzgodnieniu z zarządcą drogi, lub w pasie terenu położonym pomiędzy linią rozgraniczającą drogi-
ulicy, a linią zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2;  

2) poza terenami istniejącej i planowanej zabudowy – sieci sytuować na terenach położonych 
wzdłuż dróg, w odległościach określonych przepisami odrębnymi;  

3) dopuszcza się odstępstwa od zasad ustalonych w pkt 1-2, w przypadkach uzasadnionych 
względami technicznymi; 

4) terenom lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej należy zapewnić zjazd z drogi publicznej;  
5) wzdłuż terenów zamkniętych magistralne sieci infrastruktury technicznej należy sytuować zgod-

nie z przepisami odrębnymi; 
6) na terenach zamkniętych infrastrukturę techniczną należy sytuować na zasadach określonych 

przepisami odrębnymi i zgodnie z nimi. 
 
Dział II 
Przepisy szczegółowe  
Przeznaczanie terenów oraz zasady ich zagospodarowania i kształtowania zabudowy wraz  

z zasadami ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
 
Rozdział 1  
Tereny zabudowy mieszkaniowej 
 
§ 34.1. 1MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których ustala się przezna-

czenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) uzupełniające - usługi drobne;  
3) dopuszczalne – handel detaliczny, usługi gastronomii, usługi bytowe,  
2. W ramach przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1, przeznaczenie: 
1) uzupełniające - sytuować wyłącznie w budynku przeznaczenia podstawowego lub jego lokalu 

użytkowym, o powierzchni do 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego;  
2) dopuszczalne, z wyjątkiem usług bytowych - sytuować wyłącznie na działkach posiadających 

zjazd z drogi KD-Z lub KD-L.  
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) zjazd – z dróg KD-Z, KD-L i KDW; 
2) na działce budowlanej sytuować nie więcej niż 1 wolnostojący budynek gospodarczy – garażo-

wy; powierzchnia zabudowy budynku nie może przekraczać 50 m
2
;  

3) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy działki; 
4) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 
a) wskaźnik zabudowy – do 35%, z zastrzeżeniem lit. b,  
b) wskaźnik zabudowy dla działek z usługami handlu detalicznego - do 70%,  
c) teren biologicznie czynny – min. 20%;  
5) linia zabudowy budynków: 
a) mieszkalnych-usługowych – obowiązująca, wyznaczona jako przedłużenie linii zabudowy bu-



 

 

 

dynku mieszkalnego usytuowanego na działce sąsiedniej, zgodnie z rysunkiem planu,  
b) wolnostojących obiektów gospodarczych-garażowych - nieprzekraczalna, określona tylną ścianą 

budynku mieszkalnego.  
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) zabudowa mieszkaniowa w formach zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej;  
2) dopuszcza się sytuowanie wyłącznie obiektów drobnopowierzchniowych;  
3) gabaryty i wysokości: 
a) budynków mieszkalnych i usługowych – do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe podda-

sze, oraz do 7 m do górnej krawędzi elewacji frontowej i do 12 m do kalenicy dachu,  
b) pozostałych obiektów budowlanych - do 6 m do najwyżej położonego punktu;  
4) geometria dachów - dach o połaciach symetrycznych, o kątach nachylenia 35 – 45

o
, o kalenicy 

sytuowanej jak na budynku, usytuowanym na działce sąsiedniej.  
5. Dopuszcza się zachowanie istniejących budynków nie spełniających wymogów ust. 3 pkt 2-5 i 

ust. 4 pkt 3-4 z możliwością przebudowy i rozbudowy poziomej, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Możliwe do spełnienia warunki, o których mowa w ust. 3 i 4, należy stosować odpowiednio.  

 
§ 35.1. 2MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których ustala się przezna-

czenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  
2) uzupełniające – usługi drobne. 
2. W ramach przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1, przeznaczenie uzupełniające - sy-

tuować wyłącznie w budynku przeznaczenia podstawowego lub jego lokalu użytkowym, o powierzchni 
do 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. 

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) zjazd - z drogi KDW;  
2) na działce budowlanej sytuować nie więcej niż 2 budynki gospodarcze-garażowe; dopuszcza się 

sytuowanie budynków w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy działki oraz przy granicy działki; suma 
powierzchni zabudowy budynków nie może przekraczać 60% powierzchni zabudowy budynku prze-
znaczenia podstawowego, usytuowanego na działce;  

3) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 
a) wskaźnik zabudowy – do 30%,  
b) teren biologicznie czynny – min. 40%;  
4) linia zabudowy: 
a) budynków mieszkalnych – obowiązująca, zgodnie z rysunkiem planu,  
b) obiektów gospodarczych-garażowych – nieprzekraczalna, określona tylną ścianą budynku 

mieszkalnego, usytuowanego na działce.  
4. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) zabudowa mieszkaniowa w formach zabudowy wolnostojącej; bryła budynków horyzontalna;  
2) dopuszcza się sytuowanie wyłącznie obiektów drobnopowierzchniowych;  
3) gabaryty i wysokości: 
a) budynków mieszkalnych – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, o istnie-

jącej wysokości od poziomu terenu do górnej krawędzi elewacji frontowej i kalenicy dachu; dopuszcza 
się nadbudowę ścian budynku o max. 50 cm, a także do 2 pełnych kondygnacji nadziemnych na dłu-
gości do max. 50% elewacji frontowej budynku, przy zachowaniu symetrycznego jej usytuowania na 
bryle budynku,

  

b) pozostałych obiektów budowlanych – do 6 m do najwyżej położonego punktu; 
4) geometria dachów: 
a) budynków mieszkalnych – dach dwuspadowy o połaciach symetrycznych, o kątach nachylenia 

45-50
o
, sytuowany kalenicą równolegle do drogi KDW,  

b) budynków pozostałych – o kątach nachylenia 35-50
o
.  

5. Dopuszcza się zachowanie istniejących budynków nie spełniających wymogów ust. 3 pkt 2-4 i 
ust. 4 pkt 3-4 z możliwością przebudowy i rozbudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi. Możliwe do 
spełnienia warunki, o których mowa w ust. 3 i 4, należy stosować odpowiednio.  

 
§ 36.1. 3MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których ustala się przezna-

czenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;  
2) uzupełniające - usługi drobne;  
3) dopuszczalne – obsługa zwierząt, biura, handel detaliczny, opieka zdrowotna, rozrywka, rekre-

acja, usługi gastronomii, usługi bytowe, usługi kształcenia, usługi kultury, obsługa turystyki, istniejąca 



 

 

 

zabudowa zagrodowa, produkcja drobna i handel hurtowy.  
2. W ramach przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) przeznaczenie uzupełniające - sytuować w budynku przeznaczenia podstawowego lub jego lo-

kalu użytkowym o powierzchni do 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, lub w innych 
budynkach usytuowanych na działce;  

2) przeznaczenie dopuszczalne - sytuować jako wbudowane w budynek przeznaczenia podstawo-
wego lub dobudowane do niego lub wolnostojące, wyłącznie na działkach posiadających zjazd z drogi 
KD-Z lub KD-L, z wyjątkiem obsługi zwierząt, dla której dopuszcza się zjazd z drogi KDW. 

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) zjazd - z drogi KD-Z, KD-L, KDW;  
2) na działce budowlanej sytuować nie więcej niż 2 budynki gospodarcze-garażowe;  
3) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy działki; usytu-

owanie budynku przy granicy działki możliwe na zasadach określonych przepisami odrębnymi;  
4) obsada zwierząt hodowlanych w zabudowie zagrodowej do 5DJP;  
5) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 
a) wskaźnik zabudowy – do 50% dla działek posiadających zjazd z drogi KDZ oraz do 30% dla 

działek pozostałych,  
b) teren biologicznie czynny - min. 30%;  
6) linia zabudowy budynków: 
a) mieszkalnych i usługowych – obowiązująca, 5 m, 6 m lub 10 m od linii rozgraniczającej ulicy KD-

Z i KDW, zgodnie z rysunkiem planu; w przypadku braku na rysunku planu linii zabudowy nieprzekra-
czalną linię zabudowy należy ustalić zgodnie z przepisami odrębnymi,  

b) gospodarczych-garażowych – nieprzekraczalna, wyznaczona elewacją frontową budynku 
mieszkalnego,  

c) od terenu zamkniętego – nieprzekraczalna, zgodnie z przepisami odrębnymi.  
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) zabudowa mieszkaniowa w formach zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej oraz willi miejskich;  
2) dopuszcza się sytuowanie wyłącznie obiektów drobnopowierzchniowych;  
3) gabaryty i wysokości: 
a) budynków mieszkalnych – do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, oraz do 7 

m do górnej krawędzi elewacji frontowej i do 12 m do kalenicy dachu,  
b) obiektów gospodarczych-garażowych – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe podda-

sze, oraz do 3,5 m do górnej krawędzi ściany zewnętrznej i do 7 m do kalenicy dachu,  
c) pozostałych obiektów budowlanych – do 7 m do najwyżej położonego punktu;  
4) geometria dachów budynków mieszkalnych – dach o połaciach symetrycznych, o kątach nachy-

lenia 30-45
o
, sytuowany kalenicą jak na budynkach usytuowanych na działkach sąsiednich lub zgod-

nie z rysunkiem planu. 
5. Dopuszcza się zachowanie istniejących budynków niespełniających wymogów ust. 3 pkt 5-6 i 

ust. 4 pkt 3-4 z możliwością przebudowy i rozbudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi. Możliwe do 
spełnienia warunki, o których mowa w ust. 3 i 4, należy stosować odpowiednio.  

 
§ 37.1. 4MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;  
2) uzupełniające - usługi drobne;  
3) dopuszczalne – handel detaliczny, usługi bytowe, usługi pogrzebowe, produkcja drobna.  
2. W ramach przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1, przeznaczenie: 
1) uzupełniające - sytuować wyłącznie w parterze budynku przeznaczenia podstawowego lub jego 

lokalu użytkowym, o powierzchni do 50% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego;  
2) dopuszczalne - sytuować w parterze budynku przeznaczenia podstawowego lub jako dobudo-

wane do niego, wyłącznie na działkach posiadających zjazd z drogi KD-Z, z wyjątkiem usług pogrze-
bowych, których usytuowanie dopuszcza się wyłącznie w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza.  

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) zjazd - z drogi KD-Z, KD-L, KDW lub KD-P;  
2) na działce budowlanej sytuować nie więcej niż 1 budynek gospodarczy-garażowy; dopuszcza 

się sytuowanie budynku w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy działki oraz przy granicy działki; po-
wierzchnia zabudowy budynku nie może przekraczać 50% powierzchni zabudowy budynku przezna-
czenia podstawowego, usytuowanego na działce;  

3) w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza obowiązują także ustalenia w § 30 ust. 5; 
4) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 



 

 

 

a) wskaźnik zabudowy – do 50%,  
b) teren biologicznie czynny – min. 30%;  
5) linia zabudowy: 
a) budynków mieszkalnych i usługowych – obowiązująca lub nieprzekraczalna, zgodnie z rysun-

kiem planu,  
b) budynków i wiat gospodarczych-garażowych – nieprzekraczalna, określona tylną ścianą budyn-

ku mieszkalnego. 
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) zabudowa mieszkaniowa w formach zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej oraz willi miejskich;  
2) dopuszcza się sytuowanie wyłącznie obiektów drobnopowierzchniowych;  
3) gabaryty i wysokości: 
a) budynków mieszkalnych i usługowych – do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe podda-

sze, oraz od 6 m do 7 m do górnej krawędzi elewacji frontowej i do 12 m do kalenicy dachu,  
b) pozostałych obiektów budowlanych – do 6 m do najwyżej położonego punktu; 
4) geometria dachów budynków:  
a) mieszkalnych i usługowych – dach o połaciach symetrycznych, o kątach nachylenia 35-45

o
, sy-

tuowany kalenicą równolegle do ulicy,  
b) pozostałych – dach o kątach nachylenia do 45

o
.  

5. Dopuszcza się zachowanie istniejących budynków nie spełniających wymogów ust. 3 pkt 2 - 5 i 
ust. 4 pkt 3 - 4 z możliwością przebudowy i rozbudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi. Możliwe do 
spełnienia warunki, o których mowa w ust. 3 i 4, należy stosować odpowiednio.  

 
§ 38.1. 5MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których ustala się przezna-

czenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  
2) uzupełniające – usługi drobne;  
3) dopuszczalne - produkcja drobna, usługi.  
2. W ramach przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1, przeznaczenie: 
1) uzupełniające - sytuować wyłącznie w budynku przeznaczenia podstawowego lub jego lokalu 

użytkowym, o powierzchni do 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego;  
2) dopuszczalne – sytuować wyłącznie na działkach posiadających zjazd z drogi KD-Z.  
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) zjazd - z drogi KD-Z, KD-L lub KDW; 
2) na działce budowlanej sytuować nie więcej niż 2 budynki gospodarcze-garażowe; dopuszcza się 

sytuowanie budynków w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy działki; usytuowanie budynku przy 
granicy działki możliwe na zasadach określonych przepisami odrębnymi; suma powierzchni zabudowy 
budynków nie może przekraczać powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego usytuowanego na 
działce;  

3) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 
a) wskaźnik zabudowy – do 40%,  
b) teren biologicznie czynny – min. 30%;  
4) linia zabudowy budynków: 
a) obowiązująca dla budynków mieszkalnych – 6 m od granicy pasa drogowego drogi KD-L,  

5 m od granicy pasa drogowego drogi KDW,  
b) nieprzekraczalna - zgodnie z rysunkiem planu, a w przypadku jej braku na rysunku planu zgod-

nie z przepisami odrębnymi. 
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) zabudowa mieszkaniowa w formach zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej; bryła budynku ho-

ryzontalna; 
2) dopuszcza się sytuowanie wyłącznie obiektów drobnopowierzchniowych;  
3) zakaz sytuowania: 
a) tymczasowych obiektów budowlanych takich jak garaże blaszane, składane z gotowych elemen-

tów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego, użytkowanych jako obiekty gospodarcze – 
garażowe,  

b) na budynkach elementów stanowiących akcenty architektoniczne;  
4) gabaryty i wysokości: 
a) mieszkalnych – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, oraz od 3,8 m do 4,8 

m do górnej krawędzi elewacji frontowej i do 9 m do kalenicy dachu,  
b) gospodarczych – garażowych – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, oraz 

do 3,5 m do górnej krawędzi ściany zewnętrznej i do 7 m do kalenicy dachu;  



 

 

 

5) szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych – od 12 m do 18 m;  
6) geometria dachów – dach o połaciach symetrycznych, o kątach nachylenia 40-45

o
, sytuowany 

kalenicą jak na budynkach usytuowanych na działkach sąsiednich lub w sposób zgodny z rysunkiem 
planu; pokrycie dachu dachówką lub materiałem dachówkopodobnym w odcieniach koloru czerwone-
go - brązowego.  

5. Dopuszcza się zachowanie istniejących budynków nie spełniających wymogów ust. 3 pkt 2-4 i 
ust. 4 pkt 4-6 z możliwością przebudowy i rozbudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi. Możliwe do 
spełnienia warunki, o których mowa w ust. 3 i 4 należy stosować odpowiednio.  

 
§ 39.1. 1MNp - tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których 

ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  
2) uzupełniające – usługi drobne.  
2. W ramach przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1, przeznaczenie uzupełniające - sy-

tuować wyłącznie w budynku przeznaczenia podstawowego lub jego lokalu użytkowym, o powierzchni 
do 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. 

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) zjazd – z dróg KD-Z, KD-L, KD-D i KDW;  
2) dopuszcza się sytuowanie budynków i wiat gospodarczych – garażowych w odległości od 1,5 m 

do 3 m od granicy działki;  
3) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 
a) wskaźnik zabudowy – do 30%,  
b) teren biologicznie czynny – min. 50%;  
4) linia zabudowy: 
a) obowiązująca dla budynku mieszkalnego - 6 m lub 10 m od linii rozgraniczającej pasa drogowe-

go, zgodnie z rysunkiem planu,  
b) nieprzekraczalna – od drogi KD-Z zgodnie z rysunkiem planu; od drogi KD-L, KD-D i KDW okre-

ślona elewacją frontową budynku mieszkalnego.  
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) zabudowa mieszkaniowa w formach zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej, bryła budynku ho-

ryzontalna;  
2) dopuszcza się sytuowanie wyłącznie obiektów drobnopowierzchniowych;  
3) budynki gospodarcze – garażowe sytuować wyłącznie jako wbudowane lub dobudowane do bu-

dynku mieszkalnego; 
4) zakaz sytuowania: 
a) tymczasowych obiektów budowlanych takich jak garaże blaszane, składane z gotowych elemen-

tów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego, użytkowanych jako obiekty gospodarcze – 
garażowe,  

b) na budynkach elementów stanowiących akcenty architektoniczne;  
5) gabaryty i wysokości budynków – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, 

oraz od 3,8 m do 5 m do górnej krawędzi elewacji frontowej i do 10 m do kalenicy dachu;  
6) geometria dachów – dach o połaciach symetrycznych wielospadowy lub dwuspadowy, o kątach 

nachylenia 38 – 45
o
 i kalenicy sytuowanej zgodnie z rysunkiem planu.  

5. Dopuszcza się zachowanie istniejących budynków nie spełniających wymogów ust. 3 pkt 2-4 i 
ust. 4 pkt 5-6 z możliwością przebudowy i rozbudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi. Możliwe do 
spełnienia warunki, o których mowa w ust. 3 i 4 należy stosować odpowiednio.  

 
§ 40.1. 2MNp - teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla którego 

ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  
2) uzupełniające - usługi drobne;  
3) dopuszczalne – handel detaliczny, usługi bytowe.  
2. W ramach przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1, przeznaczenie: 
1) uzupełniające - sytuować wyłącznie w budynku przeznaczenia podstawowego lub jego lokalu 

użytkowym, o powierzchni do 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego;  
2) dopuszczalne - sytuować wyłącznie na działkach sąsiednich do terenu 2KS jako wbudowane, 

dobudowane do budynku przeznaczenia podstawowego lub jako wolnostojące. 
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 
1) zjazd – bezpośrednio z drogi KD-D lub z terenu 2KS, poprzez drogi wewnętrzne;  
2) w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza obowiązują także ustalenia § 30 ust. 5; 



 

 

 

3) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy działki;  
4) wskaźniki zagospodarowania: 
a) wskaźnik zabudowy – do 20% powierzchni działki budowlanej, na której sytuowane są wyłącznie 

obiekty przeznaczenia podstawowego, oraz do 35% powierzchni działki budowlanej, na której są sy-
tuowane obiekty przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego,  

b) teren biologicznie czynny – min. 50% powierzchni działki budowlanej, na której sytuowane są 
wyłącznie obiekty przeznaczenia podstawowego, oraz min. 30% powierzchni działki budowlanej, na 
której są sytuowane obiekty przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego;  

5) linia zabudowy: 
a) obowiązująca dla budynku mieszkalnego, mieszkalno-usługowego i usługowego – 5 m lub 10 m 

od linii rozgraniczającej pasa drogowego, zgodnie z rysunkiem planu,  
b) nieprzekraczalna dla pozostałych obiektów budowlanych - określona elewacją frontową budyn-

ku, o którym mowa w lit. a.  
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) zabudowa mieszkaniowa w formach zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej; bryła budynku ho-

ryzontalna;  
2) dopuszcza się sytuowanie wyłącznie obiektów drobnopowierzchniowych;  
3) budynki gospodarcze – garażowe - wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego lub 

usługowego lub wolnostojące;  
4) zakaz sytuowania: 
a) tymczasowych obiektów budowlanych takich jak garaże blaszane, składane z gotowych elemen-

tów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego, użytkowanych jako obiekty gospodarcze – 
garażowe,  

b) na budynkach elementów stanowiących akcenty architektoniczne,  
c) małych obiektów usługowych;  
5) gabaryty i wysokości budynków – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, 

oraz od 3,8 m do 5 m do górnej krawędzi elewacji frontowej i do 10 m do kalenicy dachu;  
6) geometria dachów – dach o połaciach symetrycznych, o kątach nachylenia 35 – 40

o
 i kalenicy 

sytuowanej zgodnie z rysunkiem planu.  
 
§ 41.1. 1MZ i 2MZ - tereny zabudowy zagrodowo - mieszkaniowej, dla których ustala się prze-

znaczenie: 
1) podstawowe - zabudowa zagrodowa gospodarstw rolnych hodowlanych i ogrodniczych, zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna, agroturystyka; 
2) uzupełniające – mieszkania towarzyszące;  
3) dopuszczalne – produkcja drobna, naprawa pojazdów, obsługa produkcji rolnej, obsługa zwie-

rząt, usługi bytowe, usługi drobne, handel detaliczny, usługi gastronomii, rekreacja, opieka społeczna, 
handel hurtowy oraz składy i magazyny. 

2. W ramach przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4, prze-
znaczenie: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - sytuować w budynku mieszkalnym zabudowy zagro-
dowej; dopuszcza się adaptację: 

a) stodoły na drugi budynek mieszkalny,  
b) towarzyszących budynków gospodarczych i produkcyjnych na usługi bytowe, usługi drobne, 

pracownie, kuchnie letnie, domy letnie, drugi dom mieszkalny, przydomowe obiekty rekreacyjne lub 
obiekty gospodarcze – garażowe;  

2) dopuszczalne: 
a) sytuować poprzez adaptację budynku mieszkalnego na budynki administracyjno-socjalne lub 

mieszkania towarzyszące oraz adaptację budynków gospodarczych i produkcyjnych na obiekty prze-
znaczenia dopuszczalnego; dopuszcza się adaptację budynku mieszkalnego lub jego części na usługi 
bytowe, usługi drobne, usługi gastronomii i handel detaliczny,  

b) usługi gastronomii – sytuować wyłącznie na terenie 1MZ. 
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) zjazd – z dróg KD-Z, KD-L, KD-D lub KDW;  
2) wyłącznie na terenie 2MZ dopuszcza się obsadę zwierząt hodowlanych do 60DJP;  
3) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy działki oraz przy 

granicy działki;  
4) usytuowanie budynków na działce oraz przekształcenie istniejącej zabudowy zagrodowej, o któ-

rym mowa w ust. 2, wymaga zachowania kompozycji tradycyjnego układu zabudowy wokół wewnętrz-
nego podwórka na rzucie litery „L” lub „U”;  



 

 

 

5) dopuszcza się sytuowanie dwóch budynków mieszkalnych na działce;  
6) przed elewacją frontową budynku mieszkalnego sytuować zieleń urządzoną;  
7) w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza obowiązują także ustalenia w § 30 ust. 5; 
8) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 
a) wskaźnik zabudowy – do 70% , 
b) teren biologicznie czynny – min. 10%; 
9) linia zabudowy – nieprzekraczalna, zgodnie z rysunkiem planu, a w przypadku jej braku na ry-

sunku planu zgodnie z przepisami odrębnymi; elewację frontową budynków mieszkalnych sytuować 
na nieprzekraczalnej linii zabudowy lub w odległości do 4 m od nieprzekraczalnej linii zabudowy, jed-
nak zgodnie z przepisami odrębnymi.  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) zabudowa mieszkaniowa w formie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej; bryłę budynku dosto-

sować do zabudowy historycznej oraz sytuować dłuższym bokiem równolegle do bocznej granicy 
działki budowlanej;  

2) zakaz sytuowania: 
a) na budynkach akcentów architektonicznych,  
b) budynków wielkogabarytowych;  
3) gabaryty i wysokości: 
a) budynków – do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, oraz do 7 m do górnej 

krawędzi ściany zewnętrznej i do 12 m do kalenicy dachu,  
b) pozostałych obiektów budowlanych - do 12 m do najwyżej położonego punktu;  
4) szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych – do 13 m;  
5) geometria dachów: 
a) budynków mieszkalnych - dach o połaciach symetrycznych, dwuspadowy lub dwuspadowy z na-

czółkami, o kątach nachylenia 35 - 45
o
, o kalenicy sytuowanej prostopadle do frontu działki, kryty da-

chówką lub materiałem imitującym dachówkę,  
b) budynków sytuowanych w linii zabudowy charakterystycznej dla stodół - dach o połaciach syme-

trycznych, o kątach nachylenia 35 - 45
o
, 

c) pozostałych budynków – dach o kątach nachylenia do 45
o
.  

5. Dopuszcza się zachowanie istniejących budynków nie spełniających wymogów ust. 3 pkt 8 - 9 i 
ust. 4, z możliwością ich przebudowy i rozbudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi. Możliwe do speł-
nienia warunki, o których mowa w ust. 3 - 4, należy stosować odpowiednio.  

 
§ 42.1. MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dla których ustala się przezna-

czenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;  
2) dopuszczalne – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, opieka społeczna, biura, produkcja 

drobna.  
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) zjazd – z dróg KD-Z, KD-L i KDW;  
2) dopuszcza się sytuowanie budynków gospodarczych – garażowych związanych z przeznacze-

niem podstawowym lub dopuszczalnym;  
3) wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) wskaźnik zabudowy – do 40%,  
b) teren biologicznie czynny – min. 30%;  
4) linia zabudowy – obowiązująca lub nieprzekraczalna, zgodnie z rysunkiem planu. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) zabudowa w formie zabudowy wolnostojącej, bloków zabudowy, wilii miejskich lub kamienic;  
2) obowiązuje zachowanie lukarn dachowych w formie wolego oka;  
3) gabaryty i wysokości: 
a) budynków mieszkalnych – do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, oraz do 

7,5 m do górnej krawędzi elewacji frontowej i do 12 m do kalenicy dachu,  
b) pozostałych obiektów budowlanych – do 6 m do najwyżej położonego punktu;  
4) geometria dachów – dach o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 15 - 45

o
.  

 
§ 43.1. 1MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, dla których ustala się przeznacze-
nie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

zabudowa zamieszkania zbiorowego, obsługa turystyki; 
2) dopuszczalne – handel detaliczny, usługi gastronomii, usługi kultury, usługi upowszechniania 



 

 

 

kultury, rozrywka, opieka zdrowotna, usługi kształcenia, rekreacja, biura, usługi bytowe, usługi drobne, 
produkcja drobna, zieleń urządzona, urządzenia parkowania.  

2. W ramach przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1, przeznaczenie: 
1) dopuszczalne - sytuować w parterach budynków przeznaczenia podstawowego lub w budyn-

kach przyulicznych, z zastrzeżeniem pkt 2-3;  
2) w wieży wodociągowej, o której mowa w § 20 ust. 1 pkt 9, przystosować do funkcji punktu wido-

kowego oraz sytuować usługi gastronomii lub usługi kultury;  
3) produkcję drobną – sytuować w budynkach usytuowanych za nieprzekraczalną linią zabudowy, 

o której mowa w ust. 3 pkt 5 lit. c. 
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) zjazd – z dróg KD-Z, KD-L, KD-D lub KDW;  
2) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości od 1,5 m do 3 m oraz przy granicy działki;  
3) teren położony przed elewacją frontową budynków przyulicznych przeznaczenia dopuszczalne-

go pozostawić ogólnodostępny; zapewnić atrakcyjnie skomponowane strefy przedwejściowe;  
4) obsada zwierząt hodowlanych w zabudowie zagrodowej do 5DJP;  
5) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 
a) wskaźnik zabudowy – do 60%, z zastrzeżeniem lit. c,  
b) teren biologicznie czynny – min. 20%, z zastrzeżeniem lit. c,  
c) na działkach usytuowanych w granicach ochrony krajobrazu doliny Białej ustala się – wskaźnik 

zabudowy do 40% oraz teren biologicznie czynny min. 40%;  
6) linia zabudowy: 
a) budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych i usługowych – obowiązująca lub nieprzekra-

czalna, zgodnie z rysunkiem planu, z zastrzeżeniem lit. b,  
b) w przypadku braku na rysunku planu linii zabudowy – obowiązującą linię zabudowy należy usta-

lić jako przedłużenie linii zabudowy budynków usytuowanych na działkach sąsiednich; dopuszcza się 
odstępstwa od tej zasady w granicach strefy B, ochrony konserwatorskiej, przy spełnieniu wymogów 
konserwatorskich,  

c) budynków gospodarczych – garażowych – nieprzekraczalna, określona tylną ścianą budynków, 
o których mowa w lit. a. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) w strefie B, ochrony konserwatorskiej, zabudowa w formie kamienic, sytuowanych w zwartej lub 

półzwartej pierzei zabudowy; na pozostałych terenach w formie zabudowy wolnostojącej, bliźniaczej, 
szeregowej; skalę i gabaryty nowej zabudowy dostosować do zabudowy usytuowanej w zespole za-
budowy, wydzielonym liniami rozgraniczającymi;  

2) zakaz sytuowania: 
a) tymczasowych obiektów budowlanych takich jak garaże blaszane, składane z gotowych elemen-

tów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego, użytkowanych jako obiekty gospodarcze – 
garażowe,  

b) małych obiektów usługowych;  
3) gabaryty i wysokości: 
a) budynków – do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, oraz do 9 m od pozio-

mu terenu do górnej krawędzi elewacji frontowej i do 15 m do kalenicy dachu, z zastrzeżeniem ust. 4 
pkt 1,  

b) pozostałych obiektów budowlanych – do 8 m do najwyżej położonego punktu;  
4) geometria dachów - dach o połaciach symetrycznych, o kątach nachylenia do 45

o
, dostosowany 

do geometrii dachów budynków usytuowanych w zespole zabudowy, wydzielonym liniami rozgranicza-
jącymi. 

5. Dopuszcza się zachowanie istniejących budynków nie spełniających wymogów ust. 3 pkt 5 - 6 i 
ust. 4, z możliwością ich przebudowy i rozbudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi. Możliwe do speł-
nienia warunki, o których mowa w ust. 3-4, należy stosować odpowiednio.  

 
§ 44.1. 2MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej, dla których ustala się przeznacze-

nie: 
1) podstawowe - obsługa turystyki, usługi gastronomii, usługi kultury, usługi upowszechniania kultu-

ry, handel detaliczny, rekreacja, trasy rekreacyjne;  
2) dopuszczalne – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszkaniowa wielorodzin-

na, zabudowa zagrodowa gospodarstw rolnych ogrodniczych. 
2. W ramach przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) dopuszcza się przekształcenie budynków przeznaczenia dopuszczalnego na przeznaczenie 

podstawowe;  



 

 

 

2) zakazuje się sytuowania nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z wyjątkiem wymia-
ny budynków istniejących;  

3) zakazuje się sytuowania nowej zabudowy zagrodowej;  
4) przeznaczenie: 
a) handel detaliczny – sytuować handel artykułami pamiątkarskimi, artystycznymi, wyrobami ludo-

wymi i regionalnymi oraz innymi o podobnym charakterze,  
b) usługi gastronomii – sytuować usługi oferujące wyroby i kuchnię lokalną lub oryginalną oraz pre-

stiżowe lub specjalistyczne (winiarnie, piwiarnie, herbaciarnie, lodziarnie itp.),  
c) usługi upowszechniania kultury – sytuować studia i pracowanie artystyczne, galerie sztuki, kluby 

artystyczne i profesjonalne. 
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) zjazd – z drogi KD-D lub KD-P;  
2) zabudowę komponować w luźnych lub półzwartych zespołach zabudowy, których układ zapewni 

wgląd w dolinę rzeki Biała;  
3) obowiązuje wysoki standard zagospodarowania terenów, uwzględniający wymogi konserwator-

skie; przed elewacją frontową budynków przeznaczenia podstawowego teren działek pozostawić 
ogólnodostępny;  

4) obsada zwierząt hodowlanych w zabudowie zagrodowej do 5DJP;  
5) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 
a) wskaźnik zabudowy – do 70%,  
b) teren biologicznie czynny – min. 10%; 
6) linia zabudowy nieprzekraczalna – określona granicą pasa drogowego. 
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) zabudowa w formie kamienic oraz zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej; bryła budynków ho-

ryzontalna;  
2) dopuszcza się sytuowanie wyłącznie obiektów drobnopowierzchniowych;  
3) zakaz sytuowania: 
a) tymczasowych obiektów budowlanych takich jak garaże blaszane, składane z gotowych elemen-

tów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego, użytkowanych jako obiekty gospodarcze – 
garażowe,  

b) małych obiektów usługowych;  
4) gabaryty i wysokości: 
a) budynków mieszkalnych i usługowych – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe podda-

sze, oraz do 5 m do górnej krawędzi elewacji frontowej i do 10 m do kalenicy dachu,  
b) pozostałych obiektów budowlanych - do 6 m do najwyżej położonego punktu;  
5) geometria dachów – dach spadzisty o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia  

40 - 45
o
, na budynkach mieszkalnych i usługowych sytuowany kalenicą równolegle do drogi.  

5. Dopuszcza się zachowanie istniejących budynków nie spełniających wymogów ust. 3 pkt 5-6 i 
ust. 4, z możliwością ich przebudowy i rozbudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi. Możliwe do speł-
nienia warunki, o których mowa w ust. 3-4, należy stosować odpowiednio.  

 
Rozdział 2  
Tereny zabudowy usługowej 
 
§ 45.1. UM - tereny zabudowy usługowo – mieszkaniowej, dla których ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, handel detaliczny, usługi gastronomii, 

obsługa turystyki, rozrywka, usługi kultury, usługi upowszechniania kultury, usługi bytowe, rekreacja, 
trasy rekreacyjne, obiekty kultu religijnego oraz obiekty im towarzyszące takie jak plebanie, domy pa-
rafialne i katechetyczne;  

2) uzupełniające - zieleń urządzona, urządzenia parkowania, mieszkania towarzyszące;  
3) dopuszczalne – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi kształcenia, biura, usługi drob-

ne.  
2. W ramach przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) wyklucza się sytuowanie produkcji drobnej prowadzonej na potrzeby handlu detalicznego;  
2) obowiązują następujące zasady sytuowania usług: 
a) handlu detalicznego, usług gastronomii, usług bytowych, rozrywki - w parterach lub piwnicach 

budynków przyulicznych,  
b) usług kształcenia, biur oraz usług drobnych - powyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej budyn-

ku, z wyjątkiem usług administracji publicznej oraz usług bankowo-finansowych,  
c) liczba budynków, w parterze których usytuowane są usługi bankowo-finansowe, nie może prze-



 

 

 

kraczać 20% liczby budynków usytuowanych w bloku zabudowy wydzielonym liniami rozgraniczają-
cymi;  

3) usługom handlu detalicznego, sytuowanym w blokach zabudowy położonych wokół terenu KP, 
zapewnić wybrany asortyment i wysoki standard; liczba budynków, w parterze których usytuowany jest 
handel detaliczny artykułami codziennymi, nie może przekraczać 40% liczby budynków usytuowanych 
w bloku zabudowy wydzielonym liniami rozgraniczającymi;  

4) liczba budynków użytkowanych wyłącznie na cele usługowe nie może przekraczać 30% liczby 
budynków, usytuowanych w bloku zabudowy wydzielonym liniami rozgraniczającymi. 

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) zjazd - z dróg KD-L, KD-D lub KD-P;  
2) miejsca postojowe dla samochodów osobowych, sytuowane wewnątrz bloku zabudowy wydzie-

lonym liniami rozgraniczającymi, nie mogą zajmować więcej niż 30% jego powierzchni; pozostałą po-
wierzchnię należy przeznaczyć na zieleń urządzoną;  

3) budynki mieszkalne, mieszkalno - usługowe i usługowe sytuować w zwartej lub półzwartej pie-
rzei zabudowy; dopuszcza się inne usytuowanie budynków przy spełnieniu wymogów konserwator-
skich;  

4) obowiązuje:  
a) uzupełnienie luk w pierzejach zabudowy Pl. Zamkowego, ul. Kościuszki, Szkolnej, Armii Ludo-

wej, obiektami dostosowanymi skalą do zabudowy usytuowanej w historycznym bloku zabudowy, wy-
dzielonym liniami rozgraniczającymi,  

b) odtworzenie bloku lub pierzei zabudowy przy ul. Wałowej i ul. Góry Wolności,  
c) likwidacja z wnętrza bloków zabudowy i ich obrzeży niestylowych przybudówek, komórek, ruder, 

kiosków oraz obiektów prowizorycznych, o minimalnej wartości gospodarczej i użytkowej, zgodnie z 
wymogami konserwatorskimi;  

5) dopuszcza się uzupełnienie pierzei historycznych bloków zabudowy zawartych pomiędzy: 
a) ul. Armii Ludowej - Skargi – Kościuszki – Plac Zamkowy,  
b) ul. Skargi – Armii Ludowej – Krótkiej – Kościuszki,  
c) ul. Szkolnej – Kołłątaja – 1-go Maja,  
d) ul. Prudnicka – Krótka – Kościuszki; 
6) budynki gospodarcze – garażowe sytuować wyłącznie jako wbudowane lub dobudowane do bu-

dynków mieszkalnych, mieszkalno-usługowych lub usługowych, z wyjątkiem elewacji frontowej;  
7) we wnętrzach historycznych bloków zabudowy sytuować atrakcyjnie skomponowaną zieleń 

urządzoną i małą architekturę; 
8) zakaz sytuowania: 
a) konstrukcji i urządzeń stanowiących dominanty przestrzenne, obniżających walory krajobrazowe 

panoramy historycznej sylwety miasta,  
b) zespołów zieleni wysokiej;  
9) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 
a) wskaźnik zabudowy – do 60%,  
b) teren biologicznie czynny – min. 20%;  
10) linia zabudowy: 
a) budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych i usługowych - obowiązująca, historyczna, 

określona elewacją frontową budynków przyulicznych,  
b) pozostałych – nieprzekraczalna, określona tylną ścianą budynków przyulicznych, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami.  
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) obowiązuje sytuowanie budynków przeznaczenia podstawowego w formie kamienic w zwartej 

lub półzwartej pierzei zabudowy; dopuszcza się sytuowanie innych form budynków przy spełnieniu 
wymogów konserwatorskich, z wyjątkiem form: 

a) niezgodnych z klimatem przestrzennym i tradycyjnym kształtem zabudowy historycznej,  
b) małych obiektów usługowych;  
2) obowiązuje: 
a) wymiana lub nadbudowa istniejących małych obiektów usługowych usytuowanych przy ul. Krót-

kiej i Pl. Zamkowym, w celu dostosowania ich do skali zabudowy historycznej,  
b) dostosowanie współczesnych budynków dysharmonijnych, usytuowanych przy Rynek 1-9, Ry-

nek 13 – 1-Maja 5 oraz ul. 1-Maja 30 do charakteru zabudowy historycznej, w tym szczególnie po-
przez zmianę wystroju zewnętrznego budynków, w celu przywrócenia historycznych podziałów elewa-
cyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wystroju parteru budynku, 

c) likwidacja obiektów tymczasowych i gospodarczych-garażowych, o niskiej wartości gospodar-
czej, użytkowej i estetycznej, dobudowanych do lica fortyfikacji miejskich oraz z wnętrz bloków zabu-



 

 

 

dowy,  
d) prowadzenie prac termoizolacyjnych budynków zrealizowanych przed 1945 r., przy zachowaniu i 

odtworzeniu detali architektonicznych, w tym szczególnie obramień otworów i gzymsów; 
3) dopuszcza się łączenie budynków we wspólny układ funkcjonalny przy zachowaniu historycz-

nych podziałów elewacji oraz skracanie traktów budynków w celu uzyskania właściwych sanitarno-
higienicznych warunków mieszkaniowych;  

4) zakaz sytuowania nowych obiektów budowlanych:  
a) jako dobudowanych lub przybudowanych do lica murów miejskich, oraz w ich bezpośrednim 

otoczeniu,  
b) stanowiących dominanty przestrzenne, lub konkurujących z historycznymi dominantami prze-

strzennymi;  
5) gabaryty i wysokości: 
a) budynków mieszkalnych, mieszkalno - usługowych, usługowych – od 2 do 3 kondygnacji nad-

ziemnych z dopuszczeniem czwartej kondygnacji w poddaszu użytkowym, oraz o wysokości górnej 
krawędzi elewacji frontowej i kalenicy dachu mieszczącej się pomiędzy wysokościami najniższego i 
najwyższego budynku w bloku zabudowy, wydzielonym liniami rozgraniczającymi,  

b) gospodarczych - garażowych – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, oraz 
do 6 m do kalenicy dachu; 

6) szerokość elewacji frontowej budynków przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego – win-
na uwzględniać historyczne zasady podziałów parcelacyjnych;  

7) geometria dachów budynków przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego – dach dostoso-
wać do geometrii dachu zabytkowej zabudowy, usytuowanej w historycznym bloku zabudowy, w tym 
także dach o połaciach symetrycznych, o kątach nachylenia 40 – 50

o
, o kalenicy sytuowanej równole-

gle do drogi. 
 
§ 46.1. 1U i 2U - tereny usług, dla których ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – biura, handel detaliczny, obsługa turystyki, rozrywka, rekreacja, usługi gastrono-

mii, usługi kultury, usługi upowszechniania kultury, opieka zdrowotna, usługi edukacji i wychowania, 
usługi kształcenia, usługi bytowe, usługi drobne, zieleń urządzona, urządzenia parkowania, zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa zamieszkania zbio-
rowego; 

2) dopuszczalne - handel pojazdami, obsługa pojazdów, naprawa pojazdów, obiekty staży pożar-
nej, bazy maszyn i urządzeń. 

2. W ramach przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się usytuowanie wy-
łącznie istniejących baz maszyn i urządzeń, naprawy pojazdów i obsługi pojazdów. 

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 
1) zjazd - z dróg KD-Z, KD-L, KD-D i KDW;  
2) zapewnić wysokie standardy rozwiązań przestrzennych zabudowy i zagospodarowania terenów, 

stanowiących wizytówkę dla wjeżdżających do miasta, w tym szczególnie stref przedwejściowych do 
budynków usługowych; 

3) obowiązuje sytuowanie usług przeznaczenia podstawowego na terenie ogólnodostępnym;  
4) w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza obowiązują także ustalenia w § 30 ust. 5; 
5) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 
a) wskaźnik zabudowy – do 60%,  
b) teren biologicznie czynny – min. 20%;  
6) linia zabudowy – obowiązująca lub nieprzekraczalna, zgodnie z rysunkiem planu; w przypadku 

braku linii zabudowy na rysunku planu nieprzekraczalną linię zabudowy należy wyznaczyć zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) zabudowa – w formie budynków wolnostojących, bliźniaczych, kamienic, bloków i wilii miejskich; 

dopuszcza się zabudowę usługową w formie supermarketu wyłącznie na terenie 2U;  
2)  obowiązuje: 
a) formowanie zabudowy w sposób spójny i harmonijny z istniejącą zabudową terenu oraz zabu-

dową terenu 1MU,  
b) korekta architektoniczna bryły i elewacji wielkogabarytowego budynku usytuowanego na działce 

nr 1162 oraz budynków poprodukcyjnych usytuowanych na działkach nr 1201,1165 i 1166, w rejonie 
skrzyżowania ul. Prudnickiej z ul. Kilińskiego;  

3) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych takich jak garaże blaszane, obiekty 
składane z gotowych elementów, i innych, o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego;  

4) gabaryty i wysokości:  



 

 

 

a) budynków - do 3 kondygnacji nadziemnych oraz od 6 m do 9 m do górnej krawędzi elewacji 
frontowej i 15 m do kalenicy dachu, z zastrzeżeniem lit. b-c,  

b) na terenie 2U wysokość budynków do górnej krawędzi elewacji frontowej powinna wynosić do 6 
m oraz do 10 m do kalenicy dachu,  

c) dopuszcza się sytuowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych o wysokości do górnej kra-
wędzi elewacji frontowej nie mniejszej niż 4 m,  

d) pozostałych obiektów budowlanych – do 7 m do najwyżej położonego punktu;  
5) geometria dachów budynków – dach o kątach nachylenia do 45

o
; geometrię dachu budynków 

dostosować do geometrii dachów w zespole zabudowy wydzielonym liniami rozgraniczającymi. 
5. Dopuszcza się zachowanie istniejących budynków nie spełniających wymogów ust. 3 pkt 3 - 6 i 

ust. 4, z możliwością ich przebudowy i rozbudowy, zgodnie z przepisami odrębnymi. Możliwe do speł-
nienia warunki, o których mowa w ust. 3 - 4, należy stosować odpowiednio.  

 
§ 47.1. 3U - teren usług, dla którego ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – usługi kultury, usługi upowszechniania kultury, nauka, usługi kształcenia, obsługa 

turystyki, usługi gastronomii, rozrywka, rekreacja, biura; 
2) uzupełniające - mieszkania towarzyszące; 
3) dopuszczalne – handel detaliczny, usługi edukacji i wychowania, zabudowa mieszkaniowa wie-

lorodzinna.  
2. W ramach przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust. 1, zakazuje się sytuowania przeznacze-

nia dopuszczalnego w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.  
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 
1) zjazd – z drogi KD-L, KD-P;  
2) w granicach terenu dopuszcza się sytuowanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych 

w ilości nienaruszającej wymogów konserwatorskich;  
3) zapewnić poprawę ekspozycji obiektu ujętego w rejestrze zabytków, poprzez skorygowanie 

układu zieleni wysokiej;  
4) zieleń komponować w sposób uwzględniający zabytkowe otoczenie, zgodnie z wymogami kon-

serwatorskimi;  
5) obiekty małej architektury i urządzenia techniczne (oświetlenie obiektu i terenu, ławki, szafki in-

stalacyjne itp.) należy dostosować do wymogów konserwatorskich; 
6) wskaźnik zagospodarowania terenu: 
a) wskaźnik zabudowy – jak dotychczas, określony powierzchnią zabudowy istniejących budynków,  
b) teren biologicznie czynny – min. 10%;  
7) linia zabudowy – historyczna, określona elewacją frontową budynków. 
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) zamek - obowiązek zachowania historycznie ukształtowanej bryły budynku, wysokości, geometrii 

dachu oraz zewnętrznego i wewnętrznego wystroju architektonicznego, zgodnie z wymogami konser-
watorskimi;  

2) pozostałe budynki – do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, oraz do 12 m 
do kalenicy dachu.  

 
§ 48.1. UZ - teren usług zdrowia i opieki społecznej, dla którego ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – opieka zdrowotna, opieka społeczna;  
2) uzupełniające - mieszkania towarzyszące, usługi drobne, handel detaliczny.  
2. W ramach przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust. 1, przeznaczenie uzupełniające sytu-

ować wyłącznie jako wbudowane w budynek przeznaczenia podstawowego.  
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 
1) zjazd – do drogi KD-Z;  
2) od strony terenu 1K sytuować zieleń izolacyjną, z min. 30% udziałem zieleni zimozielonej;  
3) wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) wskaźnik zabudowy – do 20%,  
b) teren biologicznie czynny – min. 50%;  
4) linia zabudowy – nieprzekraczalna, zgodnie z rysunkiem planu.  
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:  
1) gabaryty i wysokości – do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, oraz do 12 m 

do kalenicy dachu;  
2) geometria dachów: 
a) budynku objętego ochroną konserwatorską - istniejąca, zmiany możliwe zgodnie z wymogami 

konserwatorskimi,  



 

 

 

b) pozostałych budynków – dach o połaciach symetrycznych i kątach nachylenia 25 - 45
o
. 

 
§ 49.1. UK - teren usług kultury, dla którego ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe - obiekty kultu religijnego;  
2) dopuszczalne – czynny cmentarz przykościelny, zieleń urządzona.  
2. W ramach przeznaczenia podstawowego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dopuszcza się sy-

tuowania obiektów towarzyszących takich jak plebanie, domy parafialne i katechetyczne i inne o po-
dobnym charakterze.  

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 
1) dojazd do terenu – z dróg KD-D, KD-P, KDW;  
2) zagospodarowanie terenu dostosować do wymogów konserwatorskich, w tym szczególnie zieleń 

sytuować jako komponowaną oraz zapewnić wysokie walory estetyczne nawierzchni i małej architek-
tury;  

3) na terenie położonym w strefie A ścisłej ochrony konserwatorskiej zapewnić powiązania piesze 
łączące drogi KD-D i KDP oraz łączące teren z terenem ZS;  

4) wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) wskaźnik zabudowy – istniejący,  
b) teren biologicznie czynny – min. 20%;  
5) linia zabudowy – historyczna, wyznaczona elewacją frontową obiektów zabytkowych. 
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) zabudowa – w kształcie historycznym, stanowiąca dominanty przestrzenne;  
2) zabrania się sytuowania nowych dominant przestrzennych oraz podejmowania działań mogą-

cych obniżyć walory estetyczne i architektoniczne dominanty przestrzennej, w tym szczególnie sytu-
owania urządzeń telekomunikacyjnych oraz masztów i anten radiowych, telekomunikacyjnych i innych 
konstrukcji na terenie i elewacji budynku;  

3) gabaryty i wysokości – istniejące;  
4) geometria dachów – istniejąca.  
 
§ 50.1. UO - teren usług edukacji i wychowania, dla którego ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe - przedszkole, szkoły poziomu podstawowego, usługi sportu, rekreacja, terenowe 

urządzenia sportu i rekreacji; 
2) dopuszczalne - usługi kształcenia, usługi kultury, biura, mieszkania towarzyszące. 
2. W ramach przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust.1, przeznaczenie dopuszczalne sytu-

ować wyłącznie jako wbudowane w budynek przeznaczenia podstawowego. 
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 
1) zjazd - z dróg KD-P lub z projektowanych dróg wewnętrznych KDW;  
2) dopuszcza się sytuowanie miejsc postojowych na sąsiednim terenie 2KS;  
3) zwiększyć udział zieleni wysokiej, w tym szczególnie tereny urządzeń sportowo - rekreacyjnych 

izolować pasem zieleni sytuowanym od strony terenu 4MN, z min. 30% udziałem zieleni zimozielonej;  
4) wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) wskaźnik zabudowy – do 35%, 
b) teren biologicznie czynny – min. 20%;  
5) linia zabudowy – nieprzekraczalna, określona elewacją frontową budynku przeznaczenia pod-

stawowego, zgodnie z rysunkiem planu.  
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) gabaryty i wysokości budynków - do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, 

oraz do 15 m do kalenicy dachu;  
2) geometria dachów - dach o kątach nachylenia do 35

o
. 

 
§ 51.1. US - tereny usług sportu i rekreacji, dla których ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe - usługi sportu, rekreacja, terenowe urządzenia sportu i rekreacji, cieki i zbiorniki 

wodne naturalne i sztuczne;  
2) uzupełniające - sezonowe usługi rozrywki; 
3) dopuszczalne – usługi gastronomii, handel detaliczny, trasy rowerowe i rekreacyjne. 
2. W ramach przeznaczenia terenu, o którym mowa w ust. 1, usługi przeznaczenia dopuszczalne-

go sytuować wyłącznie jako wbudowane w budynki przeznaczenia podstawowego.  
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 
1) zjazd – z drogi KD-Z lub KDW;  
2) dopuszcza się sytuowanie miejsc postojowych na terenie 2KS;  
3) trasy rekreacyjne sytuować wzdłuż rzeki Biała w formie bulwaru przy zapewnieniu: 



 

 

 

a) powiązań komunikacyjnych pomiędzy terenami US oraz z terenem ZP,  
b) ochrony przybrzeżnej zieleni wysokiej;  
4) wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) wskaźnik zabudowy – do 20%,  
b) teren biologicznie czynny – min. 20%; 
5) linia zabudowy – nieprzekraczalna, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) bryły budynków – horyzontalne;  
2) gabaryty i wysokości – do 2 kondygnacji nadziemnych oraz do 9 m do kalenicy dachu; 
3) geometria dachów – dachy o spadkach do 45

o
.  

 
Rozdział 3  
Tereny użytkowane rolniczo 
 
§ 52.1. 1RR i 2RR – tereny rolnicze, dla których ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe - grunty orne, trwałe uprawy rolnicze takie jak plantacje, winnice, sady, wraz z za-

drzewieniami śródpolnymi i przydrożnymi, drogami dojazdowymi do gruntów rolnych i urządzeniami 
towarzyszącymi; 

2) dopuszczalne – użytki zielone, zadrzewienia i zakrzewienia, zieleń izolacyjna, zabudowa zagro-
dowa, obiekty produkcji rolnej roślinnej i zwierzęcej, trasy rekreacyjne, infrastruktura techniczna. 

2. W ramach przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1, wyłącznie na terenie oznaczonym 
symbolem 2RR, dopuszcza się sytuowanie: 

1) budynków produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz budowli rolniczych, wchodzących w skład istnie-
jącej zabudowy zagrodowej, usytuowanej na terenie oznaczonym symbolem 1MZ i 2MZ;  

2) zabudowy zagrodowej gospodarstw rolnych posiadających na obszarze objętym planem areał 
gruntów większy niż średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w gminie.  

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) obowiązuje nakaz: 
a) ochrony istniejących i wprowadzenie nowych zadrzewień i zakrzewień przeciwerozyjnych, śród-

polnych i przydrożnych, zgodnie z rysunkiem planu,  
b) ochrony walorów fizjonomicznych krajobrazu, w tym szczególnie naturalnego ukształtowania 

głęboko wciętych w bazę erozyjną dolin rzecznych,  
c) wprowadzenia użytków zielonych, zakrzewień, zadrzewień przeciwerozyjnych na gruntach o 

spadkach powyżej 10%, określonych na rysunku planu jako narażone na erozję wodno-powietrzną;  
2) na terenie 2RR dopuszcza się obsadę zwierząt hodowlanych do 60DJP;  
3) sieci infrastruktury technicznej oraz zadrzewienia sytuować z uwzględnieniem wymogów § 17;  
4) dla terenu oznaczonego symbolem 2RR obowiązują wskaźniki zagospodarowania działki: 
a) wskaźnik zabudowy – do 40%,  
b) teren biologicznie czynny – min. 20%; 
5) linie zabudowy – nieprzekraczalne, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4. Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu symbolem 2RR, obowiązują następujące zasady 

kształtowania zabudowy: 
1) budynki mieszkalne sytuować jako wolnostojące; bryła budynku horyzontalna;  
2) gabaryty budynków - do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze;  
3) wysokość obiektów budowlanych – do 4,5 m do górnej krawędzi ściany zewnętrznej budynków 

oraz do 9 m do najwyżej położonego punktu;  
4) geometria dachów budynków: 
a) mieszkalnych - dach spadzisty o połaciach symetrycznych, o kątach nachylenia 35 - 45

o
,  

b) pozostałych – dach o nachyleniu połaci do 45
o
. 

 
§ 53.1. RZ - tereny użytków zielonych, dla których ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – łąki i pastwiska trwałe wraz z zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi i 

przydrożnymi, drogami dojazdowymi do gruntów rolnych;  
2) dopuszczalne – cieki i zbiorniki wodne, służące wyłącznie dla potrzeb rolnictwa wraz z urządze-

niami wodnymi.  
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) obowiązuje ochrona walorów fizjonomicznych krajobrazu, w tym szczególnie naturalnego 

ukształtowania głęboko wciętych w bazę erozyjną dolin rzecznych;  
2) muraw naskarpowych, zadrzewień i niewielkich kompleksów leśnych olsów i grądów;  
3) mozaiki ekosystemów podtrzymującej różnorodność florystyczną i faunistyczną;  



 

 

 

4) zakazuje się rozbudowy systemu melioracji odwadniających;  
5) sztuczne zbiorniki wodne sytuować w sposób zapewniający ochronę istniejących zadrzewień łę-

gowych, z uwzględnieniem wymogów w § 27; 
6) przywrócić pierwotną funkcję użytków zielonych na terenach istniejących gruntów ornych; 
7) dopuszcza się wprowadzenie izolowanych enklaw zadrzewień i zakrzewień śródpolnych o po-

wierzchni do 0,5 ha;  
8) zachować zadrzewienia i zakrzewienia przywodne.  
 
§ 54.1. RP - tereny obiektów i urządzeń produkcji rolnej, dla których ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – gospodarstwa rolne ogrodnicze, gospodarstwa rybackie;  
2) uzupełniające – usługi gastronomii, terenowe urządzenia sportu i rekreacji, agroturystyka, zabu-

dowa mieszkaniowa wchodząca w skład gospodarstwa rolnego, drogi dojazdowe do gruntów rolnych. 
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) zjazd - z drogi KDW;  
2) wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) wskaźnik zabudowy – do 15%,  
b) teren biologicznie czynny – min 70%;  
3) linie zabudowy – nieprzekraczalne, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) zabudowa mieszkaniowa w formach zabudowy wolnostojącej; bryła budynku horyzontalna;  
2) dopuszcza się sytuowanie wyłącznie obiektów drobnopowierzchniowych;  
3) gabaryty i wysokości: 
a) budynków – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, oraz do 4,5 m do górnej 

krawędzi elewacji frontowej i do 9 m do kalenicy dachu, 
b) pozostałych obiektów budowlanych – do 6m do najwyżej położonego punktu;  
4) geometria dachów – dachy o połaciach symetrycznych, o kątach nachylenia 35 - 45

o
.  

 
Rozdział 4 
Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej 
 
§ 55.1. 1PP i 2PP - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, dla których ustala 

się przeznaczenie: 
1) podstawowe: 
a) obiekty i powierzchnie związane z działalnością produkcyjną, wytwórczą, przetwórczą, w tym 

szczególnie przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym także produkcja ciepła dla potrzeb centralnego 
zaopatrzenia miasta, produkcja drobna,  

b) składy i magazyny, sortowanie i konfekcjonowanie towarów, handel hurtowy, obsługa produkcji 
rolnej, 

c) bazy maszyn i urządzeń, obsługa pojazdów, naprawa pojazdów, stacje paliw, parkingi dla samo-
chodów ciężarowych, obiekty straży pożarnej;  

2) uzupełniające - produkcja wody, biura, mieszkania towarzyszące;  
3) dopuszczalne – biura, nauka jazdy pojazdami, urządzenia gospodarki odpadami, urządzenia te-

lekomunikacyjne, handel detaliczny, usługi gastronomii, obsługa turystyki, gospodarstwa rolne ogrod-
nicze, istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 

2. W ramach przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1:  
1) zakazuje się produkcji energii;  
2) stacje paliw, obsługę turystyki i usługi gastronomii sytuować wyłącznie na działkach posiadają-

cych zjazd z drogi KD-Z;  
3) urządzenia telekomunikacyjne sytuować wyłącznie na terenie oznaczonym symbolem 1PP;  
4) przeznaczenie dopuszczalne może zajmować łącznie do 50% powierzchni terenu w liniach roz-

graniczających.  
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) zjazd – z dróg KD-Z, KD-L i KDW;  
2) od strony ul Opolskiej (KD-Z) i Kilińskiego (KD-G) obowiązuje: 
a) sytuowanie budynków o wysokich standardach rozwiązań przestrzennych,  
b) zapewnienie atrakcyjnie skomponowanych stref przedwejściowych na teren zakładu;  
3) na terenie oznaczonym symbolem 2PP zabudowę komponować w sposób umożliwiający wgląd 

na panoramę starego miasta;  
4) zieleń wysoką stosować do kształtowania krajobrazu terenu;  
5) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 



 

 

 

a) wskaźnik zabudowy – do 70%,  
b) teren biologicznie czynny - min. 10%;  
6) linia zabudowy nieprzekraczalna: 
a) od dróg – 20 m od krawędzi jezdni drogi KD-G, 8 m od granicy pasa drogowego drogi KD-Z i 

KD-L, 6 m od granicy pasa drogowego drogi KD-D i KDW,  
b) od terenu zamkniętego – zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy:  
1) stosować jednolite formy zabudowy w granicach terenu;  
2) gabaryty i wysokości: 
a) budynków – do 2 kondygnacji nadziemnych oraz do 10 m do kalenicy dachu,  
b) pozostałych obiektów budowlanych – do 12 m do najwyżej położonego punktu;  
3) geometria dachów - dachy o kątach nachylenia do 40

o
.  

 
§ 56.1. 1PU i 2PU – tereny magazynowo - usługowe, dla których ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – handel hurtowy, handel pojazdami, obsługa pojazdów, naprawa pojazdów, miej-

sca obsługi podróżnych (MOP), stacje paliw, obsługa turystyki, stacje i pętle komunikacji zbiorowej, 
parkingi dla samochodów ciężarowych, giełdy towarowe, targi i targowiska, obiekty wystawowe i wy-
stawiennicze, usługi gastronomii, biura, dyskoteka, handel detaliczny;  

2) uzupełniające - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, mieszkania towarzyszące;  
3) dopuszczalne - obiekty i powierzchnie związane z działalnością produkcyjną, wytwórczą, prze-

twórczą, produkcja drobna, bazy maszyn i urządzeń, składy i magazyny, obsługa produkcji rolnej, ob-
sługa zwierząt, gospodarstwa rolne ogrodnicze, urządzenia telekomunikacyjne oraz istniejąca zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna.  

2. W ramach przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się sytuowanie prze-
znaczenia uzupełniającego wyłącznie na terenie 2PU.  

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) zjazd - z drogi KD-Z, KD-L, KD-D lub KDW;  
2) kształtować wysoką rangę zagospodarowania terenów położonych wzdłuż głównych dróg wjaz-

dowych do miasta KD-G i KD-Z, będących jego „wizytówką”, w tym szczególnie: 
a) od strony dróg KD-G i KD-Z sytuować budynki usługowe i biurowe, o wysokich standardach 

rozwiązań przestrzennych,  
b) zapewnić atrakcyjnie skomponowane strefy przedwejściowe na teren usług;  
3) wskaźniki zagospodarowania działki budowlanej: 
a) wskaźnik zabudowy – do 60%,  
b) teren biologicznie czynny – min. 20%;  
4) linia zabudowy nieprzekraczalna: 
a) od dróg – 20 m od krawędzi jezdni drogi KD-G, 8 m od granicy pasa drogowego drogi KD-Z i 

KD-L, 6 m od granicy pasa drogowego drogi KD-D i KDW,  
b) od terenu zamkniętego – zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) bryła budynku horyzontalna, o wysokich walorach architektonicznych; 
2) zakaz sytuowania budynków wielkogabarytowych;  
3) gabaryty i wysokości:  
a) budynków – do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, do 12 m do kalenicy 

dachu,  
b) pozostałych obiektów budowlanych – do 9 m do najwyżej położonego punktu, z wyjątkiem tere-

nu 2PU, na którym dopuszcza się wysokość do 18 m;  
4) geometria dachów - dachy o kątach nachylenia do 40

o
.  

 



 

 

 

Rozdział 5 
Tereny zieleni i wód 
 
§ 57.1. 1ZN - tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody, dla których ustala się przezna-

czenie: 
1) podstawowe – łąki i pastwiska trwałe stanowiące miejsca występowania siedlisk i roślin chronio-

nych;  
2) dopuszczalne – infrastruktura techniczna;  
3) uzupełniające – zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne i przydrożne, cieki i zbiorniki wodne wraz 

z urządzeniami wodnymi, drogi dojazdowe do gruntów rolnych. 
2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, ustala się zakaz zabudowy.  
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:  
1) sposób użytkowania i zagospodarowania terenu dostosować do wymogów ochrony przyrody, w 

tym szczególnie zapewnić zrównoważone użytkowanie, odnowienie zasobów, tworów i składników 
siedlisk chronionych;  

2) obowiązuje ochrona następujących siedlisk chronionych na podstawie przepisów odrębnych: 
a) starorzecza i inne naturalne, eutroficzne zbiorniki wodne (Nymphaeion i Potamogetonion), 
b) zalewane muliste brzegi rzek (Bidentalia tripartiti), fluitantis), 
c) zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) – łąki z Molinia na kredzie i glinie (Eu-Molinion), 
d) mokre łąki użytkowane ekstensywnie (Cirsio-Polygonetum, Cirsietum rivularis), 
e) szuwary wielkoturzycowe (Cicuto-Caricetum pseudocyperi), 
f) nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis),  
g) podmokłe łąki eutroficzne i kalcyfilne ze związku (Calthion),  
h) grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum), 
i) łęg jesionowo - olszowy (Fraxino – Alnetum = Circaeo - Alnetum), 
j) olsy i łozowiska (Alnetea glutinosae);  
3) obowiązuje ochrona: 
a) miejsc występowania płazów, gadów i ptaków, w tym szczególnie błotniaków stawowych,  
b) zadrzewień przywodnych, śródpolnych i przydrożnych,  
c) drzewa pomnikowego, wskazanego na rysunku planu;  
4) zakaz: 
a) regulacji i skracania przebiegu cieków wodnych,  
b) budowy i rozbudowy systemu melioracji odwadniających,  
c) dokonywania zmian w ukształtowaniu terenu,  
d) przekształcania terenu w grunty orne lub uprawy sadownicze i ogrodnicze;  
5) dopuszcza się wyłącznie odbudowę, przebudowę i remont istniejącej infrastruktury technicznej. 
 
§ 58.1. 2ZN - tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody, dla których ustala się przezna-

czenie podstawowe – murawy kserotermiczne stanowiące miejsca występowania siedlisk i roślin 
chronionych.  

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, ustala się zakaz zabudowy.  
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:  
1) obowiązuje ochrona: 
a) półnaturalnych muraw i zarośli kserotermicznych (Festuco - Brometea), 
b) dotychczasowego sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu;  
2) zakaz dokonywania zmian ukształtowania terenu oraz stosunków wodnych.  
 
§ 59.1. ZL – tereny lasów, dla których ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe - lasy, zadrzewienia i zakrzewienia, zalesienia, łąki i pastwiska trwałe;  
2) uzupełniające - grunty orne; 
3) dopuszczalne - trasy rekreacyjne, infrastruktura techniczna.  
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się zakaz zabudowy.  
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:  
1) ochronie podlegają trwałe zadarnienia, łąki i pastwiska, zalesienia i zadrzewienia naskarpowe;  
2) grunty orne o nachyleniu powierzchni terenu większym niż 15

o
 przekształcić na trwałe użytki zie-

lone lub przeznaczyć do zalesienia, zadrzewienia i zakrzewienia;  
3) zalesienia, gospodarkę leśną i rolną prowadzić w sposób przeciwdziałający erozji wodno - po-

wietrznej;  
4) lasy kształtować w sposób zgodny z siedliskiem i naturalną roślinnością;  
5) zakaz dokonywania całkowitej wycinki drzew oraz zmian ukształtowania terenu.  



 

 

 

 
§ 60.1. 1ZP i 2ZP - tereny zieleni parkowej, dla których ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – parki, terenowe urządzenia sportu i rekreacji wraz z towarzyszącym budynkiem 

socjalnym, plenerowe obiekty kultury, cieki i zbiorniki wodne, trasy rekreacyjne; 
2) uzupełniające – usługi gastronomii, urządzenia obrony cywilnej, urządzenia parkowania, szalet 

publiczny, infrastruktura techniczna.  
2. W ramach przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1, usługi gastronomii sytuować wy-

łącznie na terenie 1ZP, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. 
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) zjazd – z dróg KD-Z, KD-L, KD-P i KDW;  
2) w granicach terenu sytuować obiekty małej architektury takie jak pomniki, posągi, rzeźby, figury, 

tablice pamiątkowe i inne obiekty architektury ogrodowej, podnoszące prestiż terenu;  
3) infrastrukturę techniczną realizować jako podziemną, z wyjątkiem oświetlenia;  
4) obowiązuje ochrona: 
a) istniejących stanowisk roślin chronionych (barwinek pospolity i bluszcz pospolity), zgodnie z 

wymogami § 15 ust. 3 pkt 3,  
b) terenu grodziska, zgodnie z wymogami § 22, 
c) Cmentarza Żołnierzy Radzieckich wraz z pomnikiem;  
5) zakazuje się wygradzania terenu, w tym także terenu lokalizacji usług gastronomii;  
6) wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) wskaźnik zabudowy – do 5%,  
b) teren biologicznie czynny – min. 80%;  
7) linia zabudowy – nieprzekraczalna, zgodnie z przepisami odrębnymi.  
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) zapewnić wysokie walory architektoniczne zabudowy, małej architektury i oświetlenia; 
2) w liniach rozgraniczających terenu: 
a) dopuszcza się usytuowanie wyłącznie jednego obiektu drobnopowierzchniowego usług gastro-

nomii, z zastrzeżeniem § 30 ust. 5,  
b) zakazuje się sytuowania małych obiektów usługowych; 
3) gabaryty i wysokości: 
a) budynków – do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, oraz do 9 m do kalenicy 

dachu,  
b) pozostałych obiektów budowlanych – do 4 m;  
4) geometria dachów – dach o kątach nachylenia 35 - 40

o
.  

 
§ 61.1. ZS - tereny zieleni urządzonej, dla których ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zieleń urządzona;  
2) uzupełniające – użytki zielone, sady i ogrody przydomowe, trasy rekreacyjne, infrastruktura 

techniczna.  
2. W ramach przeznaczenia podstawowego zakazuje się lokalizacji urządzeń służących utrzymaniu 

porządku takich jak placyki gospodarcze, trzepaki, miejsca czasowego gromadzenia odpadów byto-
wych itp. 

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) zagospodarowanie terenu i kompozycję zieleni podporządkować: 
a) wymogom konserwatorskim oraz ekspozycji zespołu staromiejskiego i fortyfikacji miejskich,  
b) ekspozycji i rewaloryzacji pozostałości fosy oraz wzgórza zamkowego; 
2) obowiązuje likwidacja obiektów budowlanych i zieleni, zakłócających lub szpecących ekspozycję 

zespołu staromiejskiego lub fortyfikacji miejskich; 
3) dopuszcza się: 
a) zachowanie istniejących budynków z zakazem ich rozbudowy i nadbudowy, z wyjątkiem doko-

nywania zmiany geometrii dachu, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 2,  
b) tymczasowe zagospodarowanie terenu zgodnie z wymogami § 82 ust. 2  
4) zakaz: 
a) budowy nowych budynków, wiat, zadaszeń, szklarni itp. oraz innych, nadziemnych obiektów ku-

baturowych, w tym szczególnie stanowiących dominanty przestrzenne,  
b) dokonywania nowych nasadzeń zieleni wysokiej, mogącej ograniczyć lub zakłócić ekspozycję 

zespołu staromiejskiego lub fortyfikacji miejskich,  
c) wygradzania terenu i działek;  
5) wskaźniki zagospodarowania: 
a) wskaźnik zabudowy działki – istniejący,  



 

 

 

b) teren biologicznie czynny – min. 80% terenu.  
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) zapewnić wysokie walory architektoniczne zabudowy, małej architektury i oświetlenia; 
2) gabaryty i wysokości obiektów budowlanych – do 6 m do najwyżej położonego punktu;  
3) geometria dachów – dach o połaciach symetrycznych, o kątach nachylenia 30 - 45

o
.  

 
§ 62.1. 1ZD i 2ZD - tereny ogrodów działkowych, dla których ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – ogrody działkowe, ogrody rodzinne i przydomowe, sady, ogrody tematyczne lub 

komponowane (zielne, kwiatowe, japońskie), cieki i zbiorniki wodne, zieleń urządzona, trwałe łąki i 
pastwiska;  

2) uzupełniające – usługi gastronomii i usługi kultury, terenowe urządzenia sportu i rekreacji, trasy 
rekreacyjne, sezonowe bazy turystyczne, urządzenia parkowania. 

2. W ramach przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1, na terenie oznaczonym symbolem: 
1) 1ZD - usługi gastronomii i kultury sytuować wyłącznie w wieży wodociągowej, z uwzględnieniem 

wymogów § 21; 
2) 2ZD - nie dopuszcza się lokalizacji przeznaczenia uzupełniającego.  
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) zjazd – z dróg KD-D, KD-P, KDW lub przez działki sąsiednie; 
2) na terenie oznaczonym symbolem 1ZD: 
a) dopuszcza się wyłącznie sytuowanie kubaturowych obiektów budowlanych o powierzchni zabu-

dowy do 25 m
2
, z wyjątkiem wieży wodociągowej,  

b) obowiązuje wykorzystanie wieży wodociągowej jako wieży widokowej;  
3) wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) wskaźnik zabudowy – do 15%, 
b) teren biologicznie czynny – min. 70%; 
4) linia zabudowy – nieprzekraczalna, zgodnie z przepisami odrębnymi.  
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) gabaryty i wysokości obiektów budowlanych – do 3 m do górnej krawędzi ściany zewnętrznej i 

do 6,0 m do najwyżej położonego punktu, z wyjątkiem istniejącej wieży wodociągowej, dla której nale-
ży zachować dotychczasową wysokość;  

2) geometria dachu – dach o kątach nachylenia do 45
o
. 

 
§ 63.1. 1ZC - teren cmentarza, dla którego ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – cmentarz nieczynny;  
2) uzupełniające – zieleń urządzona.  
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się zakaz zabudowy.  
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 
1) zjazd – z drogi KDW i KD-P;  
2) zapewnić powiązania komunikacyjne terenu trasami rekreacyjnymi z terenem 1ZP;  
3) kompozycję przestrzenną cmentarza oraz zieleni dostosować do wymogów konserwatorskich 

oraz wymogów § 20;  
4) dopuszcza się przywrócenie użytkowania cmentarza żydowskiego oraz lokalizację obiektów ma-

łej architektury i urządzeń towarzyszących podstawowemu przeznaczeniu terenu.  
 
§ 64.1. 2ZC – teren cmentarza, dla którego ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – cmentarz czynny, obiekty i urządzenia związane z obsługą cmentarza;  
2) uzupełniające – zieleń urządzona.  
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 
1) zjazd – z drogi KD-D, KD-P i KDW;  
2) obowiązuje ochrona i rewaloryzacja historycznego założenia architektoniczno – przestrzennego 

cmentarza obejmującego historyczny układ dróg cmentarnych, układ obiektów cmentarnych (kaplic, 
kapliczek, krzyży, posągów), zabytkowe nagrobki oraz kompozycję zieleni, w tym szczególnie staro-
drzewu głównej alei lipowej;  

3) kompozycję przestrzenną cmentarza oraz zieleni dostosować do wymogów konserwatorskich 
oraz wymogów § 21;  

4) wskaźnik zabudowy terenu – do 5%;  
5) linia zabudowy – nieprzekraczalna, zgodnie z przepisami odrębnymi.  
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) gabaryty i wysokości: 
a) budynków – do 12 m do kalenicy dachu, 



 

 

 

b) pozostałych obiektów budowlanych – do 6 m do najwyżej położonego punktu;  
2) geometria dachów – dach o połaciach symetrycznych, o kątach nachylenia 40 – 60

o
. 

 
§ 65.1. ZI - tereny zieleni izolacyjnej, dla których ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zadrzewienia i zakrzewienia, zieleń urządzona, urządzenia służące ochronie 

akustycznej;  
2) uzupełniające – ogrody, urządzenia parkowania, infrastruktura techniczna. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się zakaz zabudowy.  
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) zachować istniejącą zieleń wysoką;  
2) dokonać zwartych i ciągłych nasadzeń zieleni wysokiej gatunkami zgodnymi z siedliskiem, z nie 

mniej niż 30% udziałem gatunków zimozielonych; zieleń sytuować z uwzględnieniem wymogów § 30. 
 
§ 66.1. WS – tereny wód powierzchniowych, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe – 

cieki i zbiorniki wodne, urządzenia gospodarki wodnej oraz związane z gospodarką rybacką, rekreacją 
i wypoczynkiem. 

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) zakazuje się skracania przebiegu koryta rzeki Biała i Potoku Kolnowickiego;  
2) wzmocnić obudowę biologiczną strefy przybrzeżnej cieków i zbiorników wodnych; 
3) urządzenia związane z rekreacją i wypoczynkiem sytuować w sposób zapewniający ochronę 

siedlisk chronionych, o których mowa w § 57.  
 
Rozdział 6 
Tereny komunikacji 
 
§ 67.1. 1KS – tereny urządzeń komunikacji, dla których ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – stacja paliw, miejsce obsługi podróżnych (MOP);  
2) uzupełniające – usługi gastronomii, handel detaliczny, urządzenia parkowania.  
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 
1) zjazd – z drogi KD-Z lub KD-L; 
2) zabrania się sytuowania nośników reklamowych nie związanych z przeznaczeniem podstawo-

wym lub uzupełniającym;  
3) wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) wskaźnik zabudowy – do 40%,  
b) teren biologicznie czynny – min. 20%;  
4) linia zabudowy nieprzekraczalna - 20 m od krawędzi jezdni drogi KD-G oraz 10 m od krawędzi 

jezdni drogi KD-Z i KD-L. 
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) bryła budynku horyzontalna, o wysokich walorach architektonicznych; 
2) gabaryty i wysokości obiektów budowlanych – do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9 m do naj-

wyżej położonego punktu.  
 
§ 68.1. 2KS – tereny urządzeń komunikacji, dla których ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – urządzenia parkowania, szalet publiczny; 
2) uzupełniające – usługi gastronomii, handel detaliczny. 
2. W ramach przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1, zakazuje się sytuowania przezna-

czenia uzupełniającego na terenach położonych w sąsiedztwie terenu 2ZC i UO.  
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) na terenie usytuowanym w strefie B ochrony konserwatorskiej, o której mowa w § 19, na-

wierzchnię i wystrój terenu dostosować do wymogów konserwatorskich; 
2) wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) wskaźnik zabudowy – do 5%, 
b) teren biologicznie czynny – min. 10%;  
3) linia zabudowy nieprzekraczalna – 8 m od krawędzi jezdni drogi KD-Z i KD-L oraz 6 m od kra-

wędzi jezdni drogi KD-D.  
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy:  
1) przeznaczenie uzupełniające sytuować w formie małych obiektów usługowych; walory architek-

toniczne obiektów dostosować do wymogów konserwatorskich;  
2) gabaryty i wysokości obiektów budowlanych – 1 kondygnacja nadziemna i do 6 m do najwyżej 

położonego punktu;  



 

 

 

3) geometria dachu – dach spadzisty o kątach nachylenia 35 - 45
o
.  

 
§ 69.1. 3KS – teren urządzeń komunikacji, dla którego ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe - garaże na samochody osobowe, parking wielopoziomowy; 
2) dopuszczalne – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.  
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 
1) garaże na samochody osobowe sytuować w zespołach liczących nie mniej niż 4 garaże indywi-

dualne;  
2) linia zabudowy – nieprzekraczalna, zgodnie z przepisami odrębnymi;  
3) wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) wskaźnik zabudowy – do 60%,  
b) teren biologicznie czynny – min. 5%.  
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące zasady kształtowania zabudowy: 
1) zakaz sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych takich jak garaże blaszane, składane z 

gotowych elementów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego;  
2) gabaryty i wysokości obiektów budowlanych:  
a) przeznaczenia podstawowego - do 2 kondygnacji nadziemnych i do 8 m do najwyżej położonego 

punktu,  
b) przeznaczenia dopuszczalnego – do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym użytkowe poddasze, 

oraz do 12 m do kalenicy dachu; 
3) geometria dachu – dach o kątach nachylenia do 40

o
.  

 
§ 70.1. KP – teren placu publicznego, dla którego ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – ogólnodostępny plac publiczny stanowiący rynek starego miasta;  
2) uzupełniające – urządzenia parkowania.  
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 
1) zapewnić: 
a) atrakcyjnie skomponowaną przestrzeń rynku pod względem funkcjonalnym z wydzieloną strefą 

placu, ciągów pieszych i zieleni,  
b) wysokie walory użytkowe i estetyczne małej architektury, oświetlenia oraz nawierzchni terenu z 

odpowiednim dla stref zróżnicowaniu rysunkiem, fakturą i barwą;  
2) w granicach terenu sytuować obiekty małej architektury podnoszące prestiż terenu, w tym 

szczególnie odtworzyć fontannę w jej historycznym usytuowaniu;  
3) zieleń sytuować w sposób komponowany, z uwzględnieniem ekspozycji zabytkowych figur, o 

których mowa w § 21 ust. 2 pkt 1-2;  
4) dopuszcza się sytuowanie nośników reklamowych wyłącznie w formie słupów reklamowych, 

zgodnie z § 26 pkt 3, o wysokości nie większej niż 2/3 wysokości zabytkowych figur;  
5) teren biologicznie czynny – do 10% powierzchni terenu.  
 
§ 71.1. KD-G – tereny dróg publicznych, wojewódzkich i powiatowych, dla których ustala się 

przeznaczenie: 
1) podstawowe – droga-ulica klasy głównej (G);  
2) uzupełniające – trasy rowerowe.  
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1:  
1) szerokość pasa drogowego: 
a) drogi wojewódzkiej min. 30 m,  
b) drogi powiatowej min. 25 m;  
2) teren biologicznie czynny – min. 10% powierzchni terenu;  
3) obowiązuje usytuowanie trasy rowerowej relacji Biała – Solec i Biała - Olbrachcice; dopuszcza 

się usytuowanie tras rowerowych na innych odcinkach dróg w dostosowaniu do potrzeb;  
4) zieleń przydrożną sytuować w formie szpaleru drzew, z zastrzeżeniem ust. 5;  
5) na odcinkach dróg położonych w strefie ochrony ekspozycji stosować ustalenia § 17;  
6) zakaz lokalizacji zjazdów indywidualnych i publicznych na nieruchomości planowane do zabu-

dowy, położone przy drodze, z wyjątkiem zjazdów na drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych.  
 
§ 72.1. KD-Z – tereny dróg publicznych, powiatowych i gminnych, dla których ustala się prze-

znaczenie: 
1) podstawowe - droga-ulica klasy zbiorczej (Z);  
2) uzupełniające – trasy rowerowe, urządzenia parkowania.  
2. W ramach przeznaczenia uzupełniającego urządzenia parkowania sytuować wyłącznie w ulicach 



 

 

 

o pasie drogowym o szerokości 20 m i większej. 
3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) parametry drogi-ulicy: 
a) szerokość pasa drogowego – min. 20 m, z zastrzeżeniem ust. 4,  
b) chodniki na terenie zabudowanym miasta – min. jednostronny; 
2) teren biologicznie czynny – min. 10% powierzchni terenu;  
3) obowiązuje usytuowanie trasy rowerowej relacji Biała – Śmicz, Biała - Ligota Bialska i Biała – 

Prężyna; dopuszcza się usytuowanie tras rowerowych w innych drogach w dostosowaniu do potrzeb;  
4) w granicach stref ochrony konserwatorskiej, o których mowa w § 18 - 19, parametry, nawierzch-

nię i wystrój ulicy dostosować do wymogów konserwatorskich; 
5) zieleń przydrożną sytuować w formie szpaleru drzew, z zastrzeżeniem ust. 6; zachować i uzu-

pełnić istniejące szpalery drzew wskazane na rysunku planu;  
6) na odcinkach dróg położonych w strefie ochrony ekspozycji stosować ustalenia § 17.  
 
§ 73.1. KD-L – tereny dróg publicznych, powiatowych i gminnych, dla których ustala się prze-

znaczenie: 
1) podstawowe – droga-ulica klasy lokalnej (L);  
2) uzupełniające – trasy rekreacyjne, urządzania parkowania. 
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) parametry drogi – ulicy: 
a) szerokość pasa drogowego – od 12 m do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,  
b) chodnik – min. jednostronny;  
2) teren biologicznie czynny – min. 5% powierzchni terenu;  
3) obowiązuje usytuowanie trasy rowerowej relacji Biała – Wasiłowice oraz w ul. Szonowice; do-

puszcza się usytuowanie tras rowerowych w innych drogach w dostosowaniu do potrzeb; 
4) w granicach stref ochrony konserwatorskiej, o których mowa w § 18 - 19, parametry, nawierzch-

nię i wystrój ulicy dostosować do wymogów konserwatorskich; 
5) zieleń przydrożną sytuować w formie szpaleru drzew lub zieleni urządzonej;  
6) dopuszcza się naprzemienne sytuowanie szpalerów drzew z urządzeniami parkowania.  
 
§ 74.1. KD-D – tereny dróg publicznych, powiatowych i gminnych, dla których ustala się prze-

znaczenie: 
1) podstawowe – droga-ulica klasy dojazdowej (D);  
2) uzupełniające – trasy rekreacyjne, urządzenia parkowania. 
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 
1) parametry drogi-ulicy: 
a) szerokość pasa drogowego – od 10 m do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu,  
b) chodniki, trasy rowerowe – w zależności od potrzeb;  
2) teren biologicznie czynny – min. 5% powierzchni terenu;  
3) zieleń przydrożną sytuować w formie szpaleru drzew lub zieleni urządzonej;  
4) w granicach stref ochrony konserwatorskiej, o których mowa w § 18 - 19, parametry, nawierzch-

nię i wystrój ulicy dostosować do wymogów konserwatorskich.  
 
§ 75.1. KD-P - tereny dróg publicznych, gminnych, dla których ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – ulice piesze, ulice pieszo – jezdne;  
2) uzupełniające – trasy rekreacyjne.  
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) parametry ulicy – szerokość pasa drogowego: 
a) ulice pieszo-jezdne – od 5 m do 10 m,  
b) ulice piesze - od 3 m do 6 m;  
2) dla ulic pieszo-jezdnych ustala się: 
a) ulicę zapewniającą zjazd na działki budowlane realizować jako drogę pożarową, zgodnie z prze-

pisami odrębnymi,  
b) ulica posiadająca dwustronne powiązania z drogami/ulicami publicznymi lub wewnętrznymi – 

powinna prowadzić ruch jednokierunkowo,  
c) jezdnię realizować bez krawężników; nawierzchnię i wystrój posadzki dostosować do wymogów 

bezpieczeństwa ruchu, w tym szczególnie pasy ruchu kołowego i pieszego zróżnicować barwą i faktu-
rą nawierzchni;  

3) w granicach stref ochrony konserwatorskiej, o których mowa w § 18 - 19, nawierzchnię i wystrój 
ulicy dostosować do wymogów konserwatorskich. 



 

 

 

 
§ 76.1. KDW – tereny dróg wewnętrznych, dla których ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – ulice wewnętrzne;  
2) uzupełniające – urządzenia parkowania. 
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) parametry ulicy – minimalna szerokość pasa drogowego, ustalona na rysunku planu w nawia-

sach;  
2) dla ulic obowiązują wymogi określone przepisami odrębnymi dla drogi pożarowej;  
3) ulicę nie zapewniającą przejazdu bez zawracania, zakończyć placem manewrowym o wymia-

rach wymaganych przepisami odrębnymi;  
4) zieleń przydrożną sytuować w formie szpaleru drzew lub zieleni urządzonej.  
 
§ 77.1. R(KD) – rezerwa terenu pod drogi publiczne, dla którego ustala się przeznaczenie:  
1) podstawowe – rezerwa terenu pod drogę klasy głównej, stanowiącej północne obejście drogowe 

miasta w ciągu drogi powiatowej nr 1205 O;  
2) dopuszczalne – grunty orne i użytki zielone.  
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 
1) pod drogę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, rezerwuje się pas terenu o szerokości 25 m;  
2) do czasu realizacji drogi obowiązuje nakaz zachowania dotychczasowego sposobu zagospoda-

rowania i użytkowania terenu;  
3) realizacja drogi, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby, zgodnie z przepisami odrębnymi;  
4) w granicach chronionego Krajobrazu DOLINY BIAŁEJ drogę prowadzić na estakadzie, w sposób 

zapewniający zachowanie ciągłości korytarza ekologicznego. 
 
Rozdział 7  
Tereny infrastruktury technicznej 
 
§ 78.1. E - tereny urządzeń elektroenergetycznych, dla których ustala się przeznaczenie pod-

stawowe – stacje transformatorowe.  
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenów, o których mowa w ust. 1: 
1) w strefach ochrony konserwatorskiej, o których mowa § 18-19, obowiązuje: 
a) zakaz wygradzania terenów, o których mowa w ust. 1,  
b) nakaz dostosowania kształtu i architektury obiektów do wymogów konserwatorskich; 
2) wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) wskaźnik zabudowy – do 60%,  
b) powierzchnia biologicznie czynna – min. 10%; 
3) linia zabudowy – nieprzekraczalna, zgodnie z przepisami odrębnymi;  
4) gabaryty i wysokości obiektów budowlanych – do 1 kondygnacji nadziemnej oraz do 6 do najwy-

żej położonego punktu.  
 
§ 79.1. W – tereny urządzeń wodociągowych, dla których ustala się przeznaczenie podstawowe 

- urządzenia lub zespoły urządzeń poboru wody, urządzenia uzdatniania, magazynowania i przesyłu 
wody wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, związanymi z eksploatacją i obsługą ujęcia 
wody. 

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania i zabudowy terenów, o których mowa w ust. 
1: 

1) teren zagospodarować zielenią urządzoną;  
2) dla terenu obowiązują także ustalenia § 27;  
3) wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) wskaźnik zabudowy – do 30%,  
b) teren biologicznie czynny – min. 30%; 
4) linia zabudowy – nieprzekraczalna, zgodnie z przepisami odrębnymi;  
5) gabaryty i wysokości obiektów budowlanych – do 2 kondygnacji nadziemnych oraz do 9 m do 

najwyżej położonego punktu. 
 
§ 80.1. 1K i 2K – tereny urządzeń kanalizacyjnych, dla których ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – instalacje oczyszczalnia i przesyłu ścieków wraz z obiektami i urządzeniami to-

warzyszącymi, związanymi z eksploatacją i obsługą oczyszczalni, zlewni lub przepompowni ścieków;  
2) uzupełniające – produkcja energii.  
 



 

 

 

2. W ramach przeznaczenia terenów, o których mowa w ust. 1, przeznaczenie uzupełniające sytu-
ować wyłącznie na terenie 2K. 

3. Ustala się następujące zasady zagospodarowania i zabudowy terenów, o których mowa w ust. 
1: 

1) dopuszcza się adaptację istniejącej oczyszczalni ścieków, oznaczonej symbolem 1K, na prze-
pompownię ścieków;  

2) dopuszcza się przerzut ścieków na oczyszczalnię ścieków w Prudniku;  
3) na terenie 1K, od strony terenu oznaczonego symbolem UZ, sytuować zieleń izolacyjną;  
4) wskaźniki zagospodarowania terenu: 
a) wskaźnik zabudowy – do 50%,  
b) teren biologicznie czynny – min. 20%;  
5) linia zabudowy – nieprzekraczalna, zgodnie z przepisami odrębnymi;  
6) gabaryty i wysokości obiektów budowlanych – do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9 m do naj-

wyżej położonego punktu. 
 
§ 81.1. T – teren urządzeń telekomunikacyjnych, dla którego ustala się przeznaczenie podsta-

wowe – urządzenia telekomunikacyjne (zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 34).  
2. Ustala się następujące zasady zagospodarowania i zabudowy terenu, o którym mowa w ust. 1: 
1) teren zagospodarować zielenią niską;  
2) wskaźniki zagospodarowania i zabudowy terenu: 
a) wskaźnik zabudowy – do 60% powierzchni działki,  
b) teren biologicznie czynny – min. 20% powierzchni działki;  
3) wysokość obiektów budowlanych – do 55 m do najwyżej położonego punktu. 
 
Dział III 
Przepisy końcowe 
 
§ 82.1. Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu obowiązuje dotychcza-

sowy sposób ich zagospodarowania, urządzenia i użytkowania, jeśli nie narusza on wymogów przepi-
sów odrębnych. 

2. Dopuszcza się tymczasowe zagospodarowanie, urządzenie i użytkowanie terenów oznaczonych 
symbolami: 

1) US i KP - związane z organizacją imprez masowych, na czas ich trwania;  
2) UK i 2KS – związane z organizacją imprez kulturalnych lub okolicznościowych, na czas ich 

trwania; 
3) 1ZP, ZS, 1-3U, 1PU i KP - urządzeniami ogródków gastronomicznych, związanymi z usługami 

gastronomii, w tym także usytuowanymi na terenach 1U, 3U, UM, 1MU i 2MU; 
4) 1ZD i US – związane z lokalizacją sezonowych baz turystycznych oraz sezonowych usług roz-

rywki, w sezonie letnim.  
 
§ 83.1. Ustala się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę w przypadku 

zbycia nieruchomości, której wartość wzrosła w związku z uchwaleniem planu, dla terenu oznaczone-
go symbolem: 

1) MN, MNp, MZ, MW i MU – na 25%; 
2) UM, U, RP, PP, PU, ZP, ZS, ZD, KS, KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D, KD-P i KDW – na 30%. 
2. Nie ustala się stawki procentowej dla pozostałych terenów objętych planem, ponieważ sposób 

ich przeznaczenia nie ulegnie zmianie. 
3. Od gruntów będących własnością gminy, w przypadku ich zbycia, jednorazowa opłata nie będzie 

pobierana.  
 
§ 84. W granicach obszaru objętego planem tracą moc ustalenia: 
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała zatwierdzonego uchwałą Nr 

XVII/170/2000 Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2000 r., opublikowanego w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Opolskiego Nr 36, poz. 192 z dnia 8 czerwca 2000 r.; 

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała – tereny mieszka-
niowe, rejon ul. Kochanowskiego - Opolskiej, zatwierdzonego uchwałą Nr XXVII/302/2001 Rady Miej-
skiej w Białej z dnia 28 czerwca 2001 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego Nr 66 poz. 500 z dnia 31 lipca 2001 r.  

 
§ 85. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje się przepisy odrębne.  



 

 

 

 
§ 86. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.  
 
§ 87. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Joachim Kosz 
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Załącznik nr 2 
do uchwały Nr XXV/284/09 

Rady Miejskiej w Białej 
z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

 
Stwierdzenie zgodności planu miejscowego z ustaleniami studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego  
 
Rada Miejska w Białej stwierdza zgodność projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta Biała z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Biała” zatwierdzonego uchwałą Nr XX/235/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 li-
stopada 2008 r. 

 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały Nr XXV/284/09 

Rady Miejskiej w Białej 
z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

 
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Białej o sposobie rozpatrzenia uwag, o których mowa w art. 

18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.), wniesionych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie 
posiadające osobowości prawnej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Biała 

 
W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta Biała w dniach od 3 lipca do 31 lipca 2009 r., a także w okresie 14 dni od dnia za-
kończenia okresu wyłożenia, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej wniosły 2 uwagi. Wniesione do projektu planu uwagi zostały rozpatrzone przez 
Burmistrza Białej dnia 17 sierpnia 2009 r. Obie uwagi zgłoszone do projektu planu zostały uwzględ-
nione przez Burmistrza Białej.  

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Miejska w Białej, po zapoznaniu się z roz-
strzygnięciem Burmistrza Białej, uznaje za bezprzedmiotowe postępowanie w sprawie rozpatrzenia 
uwag.  

 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały Nr XXV/284/09 

Rady Miejskiej w Białej 
z dnia 31 sierpnia 2009 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 152, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 
1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 
173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz 
art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 
249, poz. 2104 ze zm.: z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 
170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, 
poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, 
poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, 
poz. 666), Rada Miejska w Białej przyjmuje następujące rozstrzygnięcie w sprawie realizacji inwestycji 



 

 

 

z zakresu infrastruktury technicznej, stanowiących zadania własne Gminy Biała, oraz o zasadach ich 
finansowania: 

1. Inwestycje ujęte ww. planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, które 
należą do zadań własnych gminy, obejmują: 

1) budowę gminnych dróg publicznych i wewnętrznych; 
2) rozbudowę wodociągu komunalnego; 
3) rozbudowę miejskiego systemu kanalizacyjnego; 
4) realizację terenów ogólnodostępnej zieleni parkowej. 
2. Ustala się następujące źródła finansowania zadań gminnych, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych:  
1) środki własne – w oparciu o wieloletni plan inwestycyjny Gminy Biała; w kolejnych latach po 

uchwaleniu planu, stosownie do potrzeb i możliwości, w budżecie przeznaczane będą środki na reali-
zację zadań gminnych w zakresie dróg i infrastruktury technicznej, z uwzględnieniem dochodów z po-
datku od wzrostu wartości nieruchomości, podatków i opłat adiacenckich; 

2) nie wyklucza się możliwości współfinansowania wyżej wymienionych zadań ze środków ze-
wnętrznych, w tym szczególnie z: 

a) funduszy strukturalnych,  
b) funduszy Unii Europejskiej,  
c) kredytów i pożyczek preferencyjnych,  
d) środków prywatnych (porozumienia publiczno – prywatne). 
3. Realizacja ww. zadań odbywać się będzie w trybie zamówień publicznych, możliwa będzie rów-

nież (stosownie do przepisów) poprzez umowy-porozumienia publiczno – prywatne.  
 


