UCHWAŁA NR III/11/06
Rady Gminy Izbicko z dnia 18 grudnia 2006 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Kro nica i Borycz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. z pó n. zm.: Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z pó n.
zm.: z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz.1492, z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, z
2006 r. Nr 45, poz.319) oraz uchwały Rady Gminy Nr XLVI/259/05 dnia 12 grudnia 2005 r. po stwierdzeniu zgodno ci z ustaleniami studium uwarunkowa
i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Izbicko, przyj tego uchwał Nr IX/52/99 Rady
Gminy Izbicko z dnia 14 czerwca 1999 r., Rada Gminy Izbicko uchwala, co nast puje:
DZIAŁ I
PRZEPISY OGÓLNE
§ 1.
Uchwala si miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Kro nica i Borycz, zwany
dalej planem, obejmuj cy:
1) obszar wsi Kro nica, wyznaczony od wschodu, południa i zachodu granic
administracyjn wsi Kro nica, od północy umown granic odpowiadaj c zasi gowi
istniej cego i planowanego zainwestowania;
2) obszar wsi Borycz, wyznaczony od południa, zachodu i północy granic
administracyjn wsi Borycz, od wschodu cz ciowo granic administracyjn wsi,
cz ciowo umown granic .
§2.
Integraln cz
niniejszej uchwały stanowi zał czniki:
zał cznik nr 1 - rysunek planu wsi Kro nica w skali 1:2000;
zał cznik nr 2 - rysunek planu wsi Borycz w skali 1:2000;
zał cznik nr 3- rozstrzygni cie w sprawie uwzgl dnienia uwag do projektu planu;
zał cznik nr 4- rozstrzygni cie w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej oraz zasad ich finansowania.
§ 3.
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest stworzenie formalnej podstawy działa
inwestycyjnych, zmierzaj cych do rozwoju i po danych przekształce wsi.
2. Ustalenia planu powinny by interpretowane i realizowane w zgodzie z zasadami
zrównowa onego rozwoju i minimalizacji potencjalnych konfliktów przestrzennych.
§ 4.
1. W granicach planu przeznacza si na cele zwi zane z zabudow mieszkaniow ,
komunikacj , usługami, działalno ci produkcyjn i infrastruktur techniczn grunty rolne klas
III, IV, V, VI, obj te zgodami Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i
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Le nictwa oraz Wojewody Opolskiego w sprawie przeznaczenia gruntów rolnych lub le nych
na cele nierolnicze i niele ne - uzyskanymi do planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Izbicko, uchwalonego przez Rad Gminy Izbicko uchwał nr
XXXIV/149/94 z dnia 25 maja 1994 r. lub wcze niej.
2. Pozostałe tereny przeznaczone w planie na cele nierolnicze, nie wymienione w ust. 1,
stanowi ce obecnie grunty rolne klasy IV, nie tworz ce zwartych obszarów o powierzchni
przekraczaj cej 1,0 ha oraz grunty rolne klasy V i VI pochodzenia nieorganicznego, nie
wymagaj uzyskania zgód na przeznaczenie na cele nierolnicze zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami ustawy z dnia 22 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i le nych.
§ 5.
1. Przedmiotem ustale planu s tereny i obiekty liniowe oznaczone na rysunku i w tre ci
planu ni ej wymienionymi symbolami literowymi:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN;
2) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych
(z udziałem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) - RM;
3) tereny zabudowy usługowej - U;
4) tereny zieleni publicznej - ZP lub alternatywnie – tereny zabudowy usługowej - U;
oznaczone jako ZP/U;
5) tereny sportu i rekreacji - US;
6) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (P);
7) tereny specjalistycznej produkcji zwierz cej - RPZ;
8) tereny specjalistycznej produkcji rybackiej -RPR;
9) tereny rolnicze - R;
10) tereny zadrzewie i zakrzewie ródpolnych - ZR;
11) tereny lasów - ZL;
12) tereny zalesie u ytków rolnych i nieu ytków – ZLp;
13) tereny zieleni urz dzonej (ziele publiczna) – ZP;
14) cmentarz –ZC;
15) tereny wód powierzchniowych (stawy) - WS;
16) tereny dróg publicznych – KD;
17) tereny dróg wewn trznych – KDW;
18) parkingi publiczne - KX lub alternatywnie - tereny zieleni publicznej - ZP, oznaczone
jako KX/ZP;
19) tereny wodoci gów (stacja wodoci gowa i uj cie wody) – WZ;
20) tereny elektroenergetyki - stacje transformatorowe – Et;
21) główne przewody sieci wodoci gowej, kanalizacyjnej oraz sieci elektroenergetycznej
wysokiego i redniego napi cia, odpowiednio -W, K, E 2 x 110 kV, E 15 kV.
2. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustalono w planie:
1) przeznaczenie terenów i linie rozgraniczaj ce tereny o ró nych funkcjach lub ró nych
zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego;
5) wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;
6) parametry i wska niki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wska niki intensywno ci zabudowy;
2

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

granice i sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegaj cych ochronie,
ustalonych na podstawie przepisów szczególnych (strefa ochronna uj cia wód
podziemnych, zabytki architektury, stanowiska archeologiczne);
szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo ci;
szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich u ytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej;
tymczasowe sposoby zagospodarowania oraz u ytkowania terenów;
stawki procentowe na podstawie których ustala si opłat o której mowa w art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
granice obszarów wymagaj cych przekształce , rekultywacji lub rehabilitacji
istniej cej zabudowy;
granice terenów rekreacyjno – wypoczynkowych oraz terenów słu cych organizacji
imprez masowych.

3. W planie nie okre la si terenów nie wyst puj cych w jego obszarze a wymienionych jako
obowi zkowy przedmiot planu miejscowego w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym: terenów nara onych na niebezpiecze stwo powodzi, terenów górniczych oraz
terenów zagro onych osuwaniem si mas ziemnych.
§ 6.
1. Obowi zuj cymi ustaleniami planu s , z zastrze eniem wyj tku okre lonego w § 48 ust. 2:
1) tre niniejszej uchwały,
2) oznaczenia na rysunkach planu:
a) granice planu,
b) przeznaczenie terenów okre lone odpowiednimi symbolami literowymi, w
przypadku podwójnego symbolu (ZP/U) mo na dokona wyboru jednej z
alternatywnie podanych funkcji terenu albo przyj obie funkcje w ró nych
proporcjach,
c) linie rozgraniczaj ce tereny o ró nym przeznaczeniu b d ró nych zasadach
zagospodarowania,
d) linie podziałów wewn trznych terenów o jednakowym przeznaczeniu,
e) linie zabudowy - obowi zuj ce i nieprzekraczalne,
f) kierunki dost pno ci komunikacyjnej,
g) oznaczenia lub granice obiektów i obszarów obj tych ochron prawn ,
h) granice obszarów i stref ograniczonego u ytkowania - do czasu ewentualnej
zmiany decyzj wła ciwego organu (strefa ogranicze sanitarnych wokół
cmentarza),
i) granice obszarów wymagaj cych przekształce , rekultywacji lub rehabilitacji
istniej cej zabudowy.
Linie rozgraniczaj ce i linie podziałów wewn trznych, okre lone w obja nieniach
rysunków planu jako orientacyjne, mog by korygowane w uzasadnionych przypadkach,
w sposób nie zmieniaj cy istotnie przyj tych rozwi za urbanistycznych albo w zakresie
dopuszczonym w odpowiednich przepisach szczegółowych planu.
Dopuszcza si dokonywanie podziałów nieruchomo ci gruntowych tak e w innych
miejscach ni wskazano na rysunkach planu pod warunkiem zachowania ustalonego w
planie podstawowego, drugorz dnego lub dopuszczonego przeznaczenia terenu, dost pu
3

ka dej z wydzielonych działek do drogi publicznej oraz wyznaczenia granic i rozmiarów
nowych działek w sposób umo liwiaj cy ich zabudow i zagospodarowanie zgodne z
odpowiednimi warunkami planu.
§ 7.
1. Okre lenia i nazwy u yte w planie oznaczaj :
1) przeznaczenie podstawowe albo podstawowa funkcja terenu - przewa aj ce przeznaczenie terenu, wyznaczonego liniami rozgraniczaj cymi i symbolem literowym lub
literowym i liczbowym;
2) drugorz dne przeznaczenie terenu – przeznaczenie terenu mo liwe przy zachowaniu
funkcji podstawowej terenu, po spełnieniu warunków ustalonych planem;
3) alternatywne lub mieszane przeznaczenie terenu (dotyczy terenów oznaczonych
podwójnym symbolem literowym: ZP/U, KX/ZP) - przeznaczenie do wyboru: pod
jedn z funkcji okre lonych symbolem albo pod obie funkcje w ró nych proporcjach;
4) dopuszczalne przekształcenie funkcji terenu – dopuszczalna zmiana funkcji podstawowej terenu;
5) budynki i urz dzenia towarzysz ce – budynki gospodarcze, budynki inwentarskie,
budynki pomocnicze, gara e, ogrody zimowe, urz dzenia techniczne (naziemne i
podziemne), parkingi, wiaty i inne zwi zane z podstawow lub drugorz dn funkcj
terenu albo pełni ce wobec nich słu ebn rol ;
6) front działki - cz
działki która przylega do drogi z której odbywa si główny wjazd
lub wej cie na działk ;
7) elewacja frontowa - ciana budynku znajduj ca si najbli ej frontu działki;
8) wysoko
elewacji frontowej budynku – wysoko
ciany frontowej budynku
mierzona od poziomu terenu przed głównym wej ciem :
a) w budynku z dachem płaskim - do górnej kraw dzi elewacji frontowej ł cznie z
attyk ,
b) w budynku ze stromym dachem - do najni szej kraw dzi połaci dachu (okapu) w
elewacji frontowej;
9) linia zabudowy :
a) obowi zuj ca - okre lone w planie usytuowanie elewacji frontowej budynku
wzgl dem linii rozgraniczaj cej przyległ ulic ,
b) nieprzekraczalna - dopuszczalne zbli enie elewacji frontowej budynku do linii
rozgraniczaj cej przyległ ulic , w przypadkach okre lonych na rysunkach planu tak e dopuszczalne zbli enie cian budynku do innych granic działki,
c) istniej ca – linia wyznaczona przez elewacje frontowe budynków usytuowanych
przy tej samej drodze (ulicy) po obu stronach nowej zabudowy; w przypadku
nierównej odległo ci linii zabudowy s siednich budynków od drogi – mo na
wybra odległo po redni ; je eli wyznaczona wg powy szych zasad linia
istniej cej zabudowy jest niezgodna z przepisem szczególnym nale y zastosowa
si do wymaga tego przepisu; dopuszcza si ustalenie innej linii zabudowy
istniej cej w s siedztwie zabudowy zabytkowej, je eli odst pstwo zostanie
odpowiednio uzasadnione w projekcie budowlanym,
d) dopuszcza si przekroczenie linii zabudowy o których mowa w literach a, b, c,
przez wystaj ce elementy budynku (okapy, gzymsy, balkony, schody zewn trzne,
tarasy, rampy) w zakresie dozwolonym przez przepisy techniczno-budowlane
dotycz ce odległo ci budynków od granic działki;
10) zabudowa zagrodowa - zabudowa ł cz ca funkcj mieszkaniow z rolnicz ,
wyj tkowo równie usługow ;
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11) usługi o charakterze nieuci liwym - działalno w zakresie rzemiosła, handlu i
innych usług, nie zaliczona do przedsi wzi mog cych znacz co oddziaływa na
rodowisko, tak e takich, dla których obowi zek sporz dzenia raportu o
oddziaływaniu na rodowisko mo e by wymagany, oraz nie powoduj ca uci liwo ci
na s siednich terenach zabudowy mieszkaniowej, w szczególno ci :
a) emisji hałasu o poziomie przekraczaj cym normy okre lone w planie, w tym
hałasu od obsługuj cych rodków transportu,
b) przekroczenia dopuszczalnych warto ci st e substancji zanieczyszczaj cych
powietrze, w tym emisji nieprzyjemnych zapachów,
c) konieczno ci korzystania z transportu pojazdami o dopuszczalnej masie powy ej
3,5 tony;
12) przedsi wzi cia mog ce znacz co oddziaływa na rodowisko - przedsi wzi cia
zaliczone do takiego rodzaju w przepisach prawa ochrony rodowiska,
13) deszczownie cieków rolniczych - stałe lub przeno ne urz dzenia i ruroci gi, słu ce
rozprowadzaniu cieków rolniczych na u ytkach rolnych,
14) indywidualna zabudowa rekreacyjna – zabudowa przeznaczona do okresowego
wypoczynku (letniskowa),
15) przepisy szczególne - przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi i Polskie Normy,
aktualne w czasie realizacji ustale planu.
2. Innych nazw i okre le u yto w planie w znaczeniu nadanym przez przepisy szczególne z
zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, dróg publicznych, prawa wodnego, prawa ochrony rodowiska, ochrony gruntów rolnych i le nych,
gospodarki nieruchomo ciami, gospodarki odpadami.
DZIAŁ II
PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE
Rozdział 1
Przeznaczenie terenów i zasady ich zagospodarowania, zasady ochrony
i kształtowania ładu przestrzennego, parametry i wska niki kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu
§ 8.
1. Tereny oznaczone symbolem MN - przeznaczenie podstawowe: tereny istniej cej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z budynkami i urz dzeniami towarzysz cymi
oraz ogrodami przydomowymi. Przeznaczenie drugorz dne – usługi nieuci liwe prowadzone
przez wła ciciela nieruchomo ci w lokalu u ytkowym, zajmuj cym nie wi cej ni 30% ł cznej
powierzchni budynku mieszkalnego i towarzysz cego, usytuowanym w którym z tych
budynków.
2. Dopuszczalne kierunki zmian i uzupełnie istniej cej zabudowy:
1) przebudowa, rozbudowa (nadbudowa), wymiana istniej cych budynków mieszkalnych
oraz budynków i urz dze towarzysz cych;
2) budowa nowych obiektów i urz dze towarzysz cych na działkach zabudowanych;
3) budowa nowych budynków mieszkalnych wraz z budynkami i urz dzeniami towarzysz cymi w lukach zabudowy, na wtórnie wydzielonych działkach.
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3. Przebudow i remonty budynków istniej cych mo na realizowa z utrzymaniem ich
usytuowania, poziomu podłogi parteru, liczby kondygnacji najwy szej cz ci budynku, formy
architektonicznej, wska nika powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki,
wska nika powierzchni czynnej biologicznie; zaleca si jednak stosowanie, w miar
istniej cych mo liwo ci, zasad i warunków okre lonych w ust. 4.
4. Now zabudow oraz wymian i rozbudow (nadbudow ) budynków istniej cych nale y
realizowa z zachowaniem ni ej okre lonych warunków w zakresie usytuowania, gabarytów i
formy architektonicznej:
1) linia zabudowy: wskazana na rysunku planu jako obowi zuj ca lub nieprzekraczalna;
w przypadku braku oznaczenia na rysunku planu, obowi zuje istniej ca linia
zabudowy (wyznaczona wg zasad okre lonych w § 7 ust. 1 pkt 9 lit. d);
2) od pozostałych granic działki nale y zachowa odległo ci budynków zgodne z
wymaganiami przepisów szczególnych; dopuszcza si sytuowanie nowego budynku
cian bez otworów okiennych i drzwiowych w odległo ci 1,5 m - 3,0 m od granicy
lub bezpo rednio przy granicy je eli wyst puje co najmniej jedna z ni ej
wymienionych okoliczno ci:
a) na s siedniej działce istnieje budynek tak samo usytuowany, o takiej samej
wysoko ci, podobnej funkcji oraz podobnej geometrii dachu,
b) wła ciciele s siaduj cych działek budowlanych wyst pi o pozwolenie budowlane
na realizacj budynków tak samo usytuowanych, o takiej samej wysoko ci,
podobnej funkcji oraz podobnej geometrii dachu (t.zw. budynki bli niacze),
c) rozmiary działki (powierzchnia działki i szeroko
frontu) s mniejsze od
okre lonych w § 43;
3) wska nik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie wi kszy ni
30%, albo nie wi kszy ni dotychczasowy;
4) wska nik powierzchni czynnej biologicznie w stosunku do powierzchni działki: nie
mniejszy ni 50%, w przypadku lokalizowania na działce usług – nie mniejszy ni
40%;
5) liczba kondygnacji budynku mieszkalnego – jak w jednym z najbli szych budynków
mieszkalnych poło onych przy tej samej ulicy, po obu stronach nowego budynku,
jednak nie wi ksza ni dwie kondygnacje nadziemne plus poddasze u ytkowe,
6) poziom podłogi parteru budynków nowych i wymienianych ustala si na wysoko ci
0,5 - 1,3 m od powierzchni terenu;
7) szeroko elewacji frontowej budynku mieszkalnego powinna uwzgl dnia warunki
dotycz ce sytuowania budynków na działce, ustalone w punkcie 2;
8) główne cechy geometryczne dachu budynku mieszkalnego (dach stromy lub płaski,
nachylenie połaci, usytuowanie głównej kalenicy, sposób do wietlenia poddasza) nale y dostosowa do dachów najbli szych budynków mieszkalnych poło onych przy
tej samej ulicy, po obu stronach nowego budynku; nie dopuszcza si dachów stromych
jednospadowych i dachów o niesymetrycznym nachyleniu połaci;
9) dopuszcza si budow na działce nie wi cej ni dwóch jednokondygnacyjnych
budynków towarzysz cych, w tym gara u jedno lub dwustanowiskowego; budynki te
mo na realizowa jako wolnostoj ce lub zł czone z budynkiem mieszkalnym, o
wysoko ci nie wi kszej ni wysoko budynku mieszkalnego; wystrój zewn trzny i
materiał pokrycia dachów budynków towarzysz cych dostosowa do budynku
mieszkalnego;
10) elewacje, elementy cienne i dachowe, ogrodzenia - stosowa zgodnie z regionalnymi
tradycjami; nie zezwala si na stosowanie elewacji sidingowych oraz wznoszenia
ogrodze monolitycznych (bez prze witów) wzdłu frontowej granicy działki,
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wymagana powierzchnia prze witów ogrodzenia powy ej wysoko ci 0,6 m – nie
mniejsza ni 25%, zalecana wysoko ogrodzenia działki - 1,2 m od powierzchni
terenu;
11) w przypadku lokalizowania usług, ustala si obowi zek realizacji w granicach działki
odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla pojazdów.
§ 9.
1. Tereny oznaczone symbolami: od MN-1 do MN-11 - przeznaczenie podstawowe: tereny
planowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z budynkami i urz dzeniami
towarzysz cymi oraz ogrodami przydomowymi. Przeznaczenie drugorz dne - usługi
nieuci liwe prowadzone przez wła ciciela nieruchomo ci w lokalu u ytkowym zajmuj cym
nie wi cej ni 30% ł cznej powierzchni budynku mieszkalnego i towarzysz cego,
usytuowanym w którym z tych budynków.
2. Zabudow realizowa z zachowaniem ni ej okre lonych warunków w zakresie
usytuowania, gabarytów i formy architektonicznej budynków:
1) linia zabudowy: wskazana na rysunku planu jako obowi zuj ca lub nieprzekraczalna;
2) od pozostałych granic działki nale y zachowa odległo ci budynków zgodne z
wymaganiami przepisów szczególnych, przy czym dopuszcza si sytuowanie budynku
cian bez otworów okiennych i drzwiowych bezpo rednio przy granicy je eli
wła ciciele s siaduj cych działek budowlanych wyst pi o pozwolenie budowlane na
realizacj budynków tak samo usytuowanych, o takiej samej wysoko ci, podobnej
funkcji oraz podobnej geometrii dachu (t.zw. budynki bli niacze);
3) wska nik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie wi kszy ni
30%;
4) wska nik powierzchni czynnej biologicznie w stosunku do powierzchni działki: nie
mniejszy ni 50%, w przypadku lokalizowania na działce usług – nie mniejszy ni
40%;
5) liczba kondygnacji budynku mieszkalnego: dwie kondygnacje nadziemne, w tym
poddasze u ytkowe;
6) poziom podłogi parteru ustala si na wysoko ci 0,5 - 1,3 m od powierzchni terenu;
7) wysoko elewacji frontowej budynku mieszkalnego (mierzon wg ustale § 7 ust. 1
pkt 8) ustala si jako kontynuacj wysoko ci elewacji frontowych s siednich
budynków mieszkalnych, poło onych przy tej samej ulicy na działkach przylegaj cych
do działki zabudowywanej; w przypadku ró nych wysoko ci dopuszcza si wybór
wysoko ci po redniej; wysoko
elewacji frontowej budynku mieszkalnego,
wznoszonego na działce nie przylegaj cej do innej działki zabudowanej przy tej samej
ulicy - do 4,3 m;
8) szeroko elewacji frontowej budynku mieszkalnego powinna uwzgl dnia warunki
dotycz ce sytuowania budynków na działce, ustalone w punkcie 2, nie mo e jednak
przekracza 14 m;
9) dach budynku mieszkalnego: stromy, dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznym
nachyleniu głównych połaci pod k tem 30° - 45°, pokryty dachówk lub podobnym
materiałem;
10) usytuowanie głównej kalenicy budynku mieszkalnego: w pierwszym budynku dla
którego wydano pozwolenie na budow przy danej ulicy - równoległe lub prostopadłe
do dłu szych granic działki; w kolejnych budynkach mieszkalnych realizowanych
przy tej samej ulicy obowi zuje usytuowanie głównej kalenicy takie jak w pierwszym
budynku;
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11) sposób do wietlenia poddasza: oknami w cianach szczytowych, lukarnami, oknami
połaciowymi; zaleca si jednolity sposób do wietlenia poddasza w ci gach zabudowy
przy tej samej ulicy;
12) dopuszcza si budow na działce nie wi cej ni dwóch budynków towarzysz cych
jednokondygnacyjnych, w tym gara u jedno lub dwustanowiskowego, o wysoko ci
mniejszej ni budynku mieszkalnego. Budynki te mo na realizowa jako wolnostoj ce
lub zł czone z budynkiem mieszkalnym; wystrój zewn trzny budynków towarzysz cych dostosowa do budynku mieszkalnego;
12) nie zezwala si na wznoszenie ogrodze monolitycznych (bez prze witów) wzdłu
frontowej granicy działki, wymagana powierzchnia prze witów ogrodzenia powy ej
wysoko ci 0,6 m – nie mniejsza ni 25%, zalecana wysoko ogrodzenia działki - 1,2
m od powierzchni terenu;
13) w przypadku lokalizowania usług, ustala si obowi zek realizacji w granicach działki
odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla pojazdów, według ustale § 24.
§ 10.
1. Tereny oznaczone symbolem RM - przeznaczenie podstawowe: tereny istniej cej
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i hodowlanych wraz z budynkami,
urz dzeniami towarzysz cymi, ogrodami i sadami, z udziałem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Przeznaczenie drugorz dne – usługi agroturystyczne i inne usługi nieuci liwe
prowadzone przez wła ciciela nieruchomo ci.
2. Dopuszczalne kierunki przekształce i uzupełnie istniej cej zabudowy na terenach RM :
1) przebudowa, rozbudowa (nadbudowa), wymiana istniej cych budynków, obiektów i
urz dze towarzysz cych;
2) budowa nowych budynków słu cych produkcji rolnej oraz obiektów i urz dze
towarzysz cych;
3) budowa nowych budynków mieszkalnych wraz z budynkami i urz dzeniami towarzysz cymi w lukach zabudowy, na wtórnie wydzielonych działkach zabudowy jednorodzinnej, w takim przypadku obowi zuj warunki okre lone w § 8 dla terenów
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN;
4) przekształcenia funkcji podstawowej istniej cych budynków i urz dze na usługow i
produkcyjn , tak e lokalizacja nowych obiektów usługowych i produkcyjnych z
wykluczeniem przedsi wzi mog cych znacz co oddziaływa na rodowisko, dla
których sporz dzenie raportu oddziaływania na rodowisko zawsze jest wymagane.
3. W zabudowie zagrodowej RM, w obszarach zwartej zabudowy wsi, wprowadza si :
1) ograniczenie wielko ci chowu i hodowli zwierz t do 39 DJP (du ych jednostek
przeliczeniowych według przepisu szczególnego);
2) zakaz chowu i hodowli zwierz t futerkowych mi so ernych.
3. Przebudow i remonty budynków istniej cych mo na realizowa z utrzymaniem ich
usytuowania, poziomu podłogi parteru, liczby kondygnacji, gabarytów, formy
architektonicznej.
4. Now zabudow oraz wymian i rozbudow (nadbudow ) budynków istniej cych na
terenach RM nale y realizowa z zachowaniem ni ej okre lonych warunków w zakresie
usytuowania, gabarytów i geometrii dachów:
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1) linia zabudowy: wskazana na rysunku planu jako obowi zuj ca lub nieprzekraczalna;
w przypadku braku oznaczenia na rysunku planu, obowi zuje istniej ca linia
zabudowy (wyznaczona wg zasad okre lonych w § 7 ust. 1 pkt 9 lit. d),
2) od pozostałych granic działki nale y zachowa odległo ci budynków zgodne z
wymaganiami przepisów szczególnych; dopuszcza si sytuowanie nowego budynku
cian bez otworów okiennych i drzwiowych w odległo ci 1,5 m - 3,0 m od granicy
lub bezpo rednio przy granicy je eli wyst puje co najmniej jedna z ni ej
wymienionych okoliczno ci:
a) na s siedniej działce istnieje budynek tak samo usytuowany, o takiej samej
wysoko ci, podobnej funkcji oraz podobnej geometrii dachu
b) wła ciciele s siaduj cych działek budowlanych wyst pi o pozwolenie budowlane
na realizacj budynków tak samo usytuowanych, o takiej samej wysoko ci,
podobnej funkcji oraz podobnej geometrii dachu (t.zw. budynki bli niacze),
c) rozmiary działki (powierzchnia działki i szeroko
frontu) s mniejsze od
okre lonych w § 43;
3) budynek inwentarski oraz ciana budynku gospodarczego z otworami okiennymi lub
drzwiowymi nie mog by sytuowane w odległo ci mniejszej ni 8 m od budynków
mieszkalnych oraz budynków u yteczno ci publicznej;
4) wska nik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki oraz wska nik
powierzchni czynnej biologicznie: nie normuje si ;
5) liczba kondygnacji budynku mieszkalnego – jak w jednym z najbli szych budynków
mieszkalnych poło onych przy tej samej ulicy, po obu stronach nowego budynku;
jednak nie wi ksza ni dwie kondygnacje nadziemne plus poddasze u ytkowe;
6) wysoko zabudowy gospodarczej i inwentarskiej - do 8 m od powierzchni terenu,
dopuszcza si wysoko wi ksz tylko w przypadkach uzasadnionych potrzebami
technologicznymi;
7) poziom podłogi parteru budynku mieszkalnego - ustala si na wysoko ci 0,5 - 1,3 m
od powierzchni terenu;
8) szeroko elewacji frontowej budynku mieszkalnego powinna uwzgl dnia warunki
dotycz ce sytuowania budynków na działce, ustalone w punkcie 2;
9) główne cechy geometryczne dachu budynku mieszkalnego (dach stromy lub płaski,
nachylenie połaci, usytuowanie głównej kalenicy, sposób do wietlenia poddasza) nale y dostosowa do dachów najbli szych budynków mieszkalnych poło onych przy
tej samej ulicy, po obu stronach nowego budynku; nie dopuszcza si dachów stromych
jednospadowych (pulpitowych) i dachów o niesymetrycznym nachyleniu połaci;
10) zabudow gospodarcz dostosowa cechami i stylem do budynku mieszkalnego,
odst pstwa
dopuszcza
si
w
przypadkach uzasadnionych potrzebami
technologicznymi;
11) w przypadku lokalizowania usług, ustala si obowi zek realizacji w granicach działki
odpowiedniej liczby miejsc postojowych dla pojazdów, według ustale § 24.
§ 11.
1. Tereny oznaczone symbolem ML - przeznaczenie podstawowe: indywidualna zabudowa
rekreacyjna z towarzysz cymi urz dzeniami, zieleni urz dzon i zadrzewieniami. Ustala si
nast puj ce warunki zagospodarowania i standardy kształtowania zabudowy:
1) minimalna powierzchnia działki - 1500 m²;
2) budynki rekreacji indywidualnej realizowa jako wolnostoj ce;
3) linia zabudowy - nieprzekraczalna w odległo ci 6 m od frontu działki;
3) wysoko
zabudowy - do dwóch kondygnacji naziemnych wliczaj c u ytkowe
poddasze;
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4) szeroko elewacji frontowej budynku rekreacji indywidualnej powinna uwzgl dnia
wymagane odległo ci budynków od bocznych granic działki, zgodne z wymaganiami
przepisów szczególnych, nie mo e jednak przekracza 11 m;
5) dachy - dwuspadowe o symetrycznym układzie połaci, spadkach 40 - 55°, dowolnym
rozwi zaniu do wietlenia poddasza;
6) powierzchnia biologicznie czynna (trawniki, zadrzewienia, ziele ozdobna) powinna
stanowi nie mniej ni 80 % powierzchni działki;
7) zalecana wysoko
ogrodzenia działki - 1,2 m od powierzchni terenu, forma
ogrodzenia a urowa lub ywopłot.
Na terenach o których mowa w ust. 1 dopuszcza si realizacj nie wi cej ni jednego
obiektu towarzysz cej zabudowy gospodarczej, w tym wolnostoj cego gara u, dostosowanego
cechami i stylem do budynku rekreacyjnego.
3. W przypadku wtórnych podziałów istniej cych działek na terenach planowanej zabudowy
rekreacyjnej, nale y zapewni ka dej z wydzielanych działek dojazd lub doj cie oraz
uwzgl dni wymagania okre lone w ust. 1.
§ 12.
1. Tereny oznaczone symbolem U, przeznaczenie podstawowe: istniej ca i planowana
zabudowa usługowa - usługi publiczne (o wiaty, wyznaniowe, kultury) i komercyjne (handel,
gastronomia, rzemiosło, inne usługi); przeznaczenie drugorz dne: zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna lub wydzielone pomieszczenia mieszkalne dla potrzeb wła ciciela lub pracowników. Dodatkowo wyró nia si tereny:
1) U-1, szkoła w Kro nicy;
2) U-2, ko ciół w Kro nicy;
3) U-3, stra po arna w Kro nicy;
4) U-4, biblioteka publiczna i o rodek integracyjny w Boryczy.
2. Na wymienionych w ust. 1 terenach U ustala si :
1) utrzymanie ustalonego przeznaczenia z mo liwo ci przebudowy, rozbudowy i
wymiany istniej cych obiektów, z zastrze eniem odpowiednich ustale planu
dotycz cych ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków;
2) budow nowych obiektów usługowych oraz obiektów i urz dze towarzysz cych,
wzbogacaj cych funkcj podstawow , z wykluczeniem przedsi wzi
mog cych
znacz co oddziaływa na rodowisko, dla których sporz dzenie raportu o
oddziaływaniu na rodowisko zawsze jest wymagane oraz obiektów handlowych o
powierzchni sprzeda y powy ej 2000 m²;
3) mo liwo
zmiany funkcji istniej cych budynków i urz dze na inne funkcje
usługowe z wyj tkiem terenów U-2, z wykluczeniami jak w punkcie 2.
3. Na terenach zabudowy usługowej U, o których mowa w ust. 1 obowi zuj zasady
zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) linia zabudowy: wskazana na rysunku planu jako obowi zuj ca lub nieprzekraczalna;
w przypadku braku oznaczenia na rysunku planu, obowi zuje istniej ca linia
zabudowy (wyznaczona wg zasad okre lonych w § 7 ust. 1 pkt 9 lit. d);
2) od pozostałych granic działki nale y zachowa odległo ci budynków zgodne z
wymaganiami przepisów szczególnych; dopuszcza si sytuowanie nowego budynku
cian bez otworów okiennych i drzwiowych w odległo ci 1,5 m - 3,0 m od granicy
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3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

lub bezpo rednio przy granicy je eli wyst puje co najmniej jedna z ni ej
wymienionych okoliczno ci :
a) na s siedniej działce istnieje budynek tak samo usytuowany, o takiej samej
wysoko ci, podobnej funkcji oraz podobnej geometrii dachu,
b) wła ciciele s siaduj cych działek budowlanych wyst pi o pozwolenie budowlane
na realizacj budynków tak samo usytuowanych, o takiej samej wysoko ci,
podobnej funkcji oraz podobnej geometrii dachu;
wska nik powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki: nie normuje si ;
powierzchnia biologicznie czynna powinna stanowi nie mniej ni 20 % powierzchni
działki, ni szy wska nik powierzchni biologicznie czynnej dopuszcza si na terenach
istniej cej zabudowy usługowej je eli zostanie to odpowiednio uzasadnione w
projekcie budowlanym;
nowe budynki powinny nawi zywa gabarytami i architektur do otaczaj cej
zabudowy, z uwzgl dnieniem wymaga technologicznych, zwi zanych z funkcj
zabudowy;
liczba kondygnacji – do dwóch kondygnacji nadziemnych, plus poddasze u ytkowe,
poziom podłogi parteru ustala si na wysoko ci 0,5 - 1,0 m od powierzchni terenu, z
wyj tkiem przypadków gdy ze wzgl dów technologicznych wymagany jest inny
poziom podłogi;
szeroko elewacji frontowej budynku mieszkalnego powinna uwzgl dnia warunki
dotycz ce sytuowania budynków na działce, ustalone w punkcie 2;
dach budynku: stromy, dwuspadowy lub wielospadowy o symetrycznym nachyleniu
głównych połaci pod k tem 30° - 45°, pokryty dachówk lub podobnym materiałem,
dopuszcza si tak e dachy o innej geometrii z wyj tkiem stromych dachów
jednospadowych o nachyleniu połaci wi kszym ni 15°;
w granicach działki nale y urz dzi odpowiedni liczb miejsc postojowych dla
pojazdów, według odpowiednich ustale § 24;
w realizacji obiektów u yteczno ci publicznej uwzgl dni konieczno
ich
przystosowania do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

4. Dopuszcza si przebudow i remonty budynków istniej cych z zachowaniem niezmienionego usytuowania na działce, liczby kondygnacji, gabarytów i formy architektonicznej.
§ 13.
Tereny oznaczone symbolem US - przeznaczenie podstawowe: tereny sportu i rekreacji,
przeznaczenie drugorz dne - tereny imprez kulturalnych i masowych z zabudow i
urz dzeniami towarzysz cymi. Ustala si warunki i szczegółowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenów US w tym US-1 (obiekt gminny):
1) nieprzekraczalne linie zabudowy - 6 m od linii rozgraniczaj cych przyległe drogi;
2) wysoko obiektów kubaturowych – do 2 kondygnacji naziemnych, nie wi ksza ni 12
m;
3) form zabudowy, elewacje, elementy cienne i dachowe, ogrodzenia - stosowa
zgodnie z regionalnymi tradycjami, z uwzgl dnieniem wymaga zwi zanych z funkcj
terenu;
4) wielko powierzchni zabudowy, szeroko ci elewacji frontowych oraz geometri
dachów – dostosowa do funkcji obiektów;
5) udział powierzchni czynnej biologicznie w stosunku do powierzchni terenu inwestycji
- nie powinien by mniejszy ni 15 %, nie wliczaj c trawiastych nawierzchni boisk;
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6) na obrze ach terenu s siaduj cych z terenami zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej
jednorodzinnej nale y urz dzi pasy zieleni izolacyjnej o szeroko ci nie mniejszej ni
5 m;
7) w zagospodarowaniu terenu uwzgl dni w miar potrzeb i mo liwo ci :
a) boiska do gier sportowych,
b) kubaturowe obiekty sportowo-rekreacyjne,
c) ziele urz dzon z urz dzeniami małej architektury,
d) drogi wewn trzne i parkingi;
8) nale y przewidzie urz dzenia odwadniaj ce, zapewniaj ce sprawne odprowadzanie
wód opadowych i roztopowych z nawierzchni boisk, dróg wewn trznych i parkingów;
9) do obiektów powinny by doprowadzone utwardzone doj cia o minimalnej szeroko ci
1,5 m, przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne, poruszaj ce si na
wózkach;
10) doj cia i otoczenie obiektów u ytkowanych po zapadni ciu zmroku nale y wyposa y
w o wietlenie elektryczne;
11) miejsca postojowe dla pojazdów, tak e dla osób niepełnosprawnych urz dzi w
liczbie odpowiedniej dla funkcji terenu, według ustale § 24.
§ 14.
Tereny oznaczone symbolem P - przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, przeznaczenie drugorz dne: tereny zabudowy usługowej.
Wyró nia si tereny:
1) P-1, teren istniej cej zabudowy produkcyjno-usługowej po byłej cegielni w Kro nicy;
2) P-2, teren planowanej zabudowy produkcyjnej i składowo-magazynowej przy drodze
powiatowej nr 1815 O w Kro nicy;
3) P-3, teren planowanej zabudowy produkcyjno-magazynowej i usługowej na zapleczu
ul. J. Kani w Kro nicy;
4) P-4, teren istniej cej zabudowy produkcyjno-usługowej (wytwórnia stolarki
budowlanej) przy ul. J. Słowackiego w Kro nicy;
P-5, teren planowanej zabudowy produkcyjnej i składowo-magazynowej przy drodze
powiatowej nr 1815 O w Boryczy.
2. Na terenach P ustala si lokalizacj nast puj cych przedsi wzi , spełniaj cych warunki
planu w zakresie ochrony rodowiska, okre lone w rozdziale 5 :
1) budow obiektów produkcyjnych wraz z obiektami i urz dzeniami towarzysz cymi;
2) budow składów i magazynów wraz z obiektami i urz dzeniami towarzysz cymi;
3) budow obiektów i pomieszcze administracyjnych, higieniczno-sanitarnych i
socjalnych;
4) mo liwo lokalizowania zabudowy usługowej z wył czeniem usług publicznych;
5) przebudow , rozbudow (nadbudow ), wymian i zmiany funkcji istniej cych
budynków i urz dze na inne funkcje produkcyjne, składowo-magazynowe i
usługowe.
3. Dla terenów P o których mowa w ust. 1 ustala si obowi zuj ce zasady zabudowy i
zagospodarowania terenu :
1) nieprzekraczalne linie zabudowy od przyległych dróg i ulic według ustale rysunków
planu, w przypadku braku ustale na rysunku planu - zachowa odległo nowej
zabudowy nie mniejsz ni 8 m od linii rozgraniczaj cych dróg powiatowych i 6 m od
pozostałych dróg i ulic, z uwzgl dnieniem przewidywanych poszerze pasów
drogowych;
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2) wysoko zabudowy produkcyjnej i magazynowej - do 12 m, chyba e uzasadnione
potrzeby technologiczne wymaga b d wi kszej;
3) wysoko budynków administracyjnych, socjalnych i innych - do 2 kondygnacji
naziemnych plus poddasze u ytkowe;
4) w zagospodarowaniu terenu, oprócz zabudowy i urz dze słu cych funkcjom podstawowym i drugorz dnym nale y przewidzie :
a) drogi wewn trzne i parkingi z miejscami postojowymi w liczbie odpowiedniej dla
funkcji terenu, równie dla osób niepełnosprawnych, według ustale § 24,
b) ziele urz dzon - na nie mniej ni 20 % powierzchni terenu, w tym pasy
zwartej zieleni izolacyjnej redniej i wysokiej z udziałem zimozielonej o
szeroko ci nie mniejszej ni 5 m – od strony zabudowy mieszkaniowej MN,
c) wymagane zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wód podziemnych :
- pełne uszczelnienie powierzchni placów magazynowych i manewrowych oraz
innych powierzchni nara onych na zanieczyszczenie substancjami
szkodliwymi,
- wewn trzna sie kanalizacji deszczowo-przemysłowej i zabezpieczenie przed
spływem zanieczyszczonych wód opadowych na tereny przyległe,
- na terenach baz transportowych i innych obiektów obsługi transportu separatory paliw i olejów przed wł czeniem wewn trznej sieci kanalizacyjnej
do systemu zewn trznego.
4. Na terenach oznaczonych symbolem P-2 i P-5, w przypadku wtórnych podziałów
istniej cych działek, nale y zapewni ka dej z wydzielanych działek odpowiedni dojazd z
drogi publicznej lub gminnej drogi wewn trznej oraz uwzgl dni wymagania okre lone w ust.
3.
§ 15.
1. Plan ustala obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej :
1) R - tereny u ytków rolnych i ogrodów;
2) ZR - tereny zadrzewie i zakrzewie ródpolnych;
3) RPZ - tereny specjalistycznej produkcji zwierz cej;
4) RPR - tereny specjalistycznej produkcji rybackiej.
2. Na terenach u ytków rolnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem R, obowi zuj
nast puj ce zasady zagospodarowania:
1) zachowanie podstawowej funkcji terenów - polowych upraw rolniczych, sadów i
ogrodniczych upraw gruntowych;
2) utrzymanie w odpowiednim stanie istniej cych zadrzewie przydro nych i niewielkich
skupisk zadrzewie i zakrzewie ródpolnych - nie oznaczonych w planie odr bnym
symbolem;
3) utrzymanie w odpowiednim stanie rowów melioracyjnych i dróg gospodarczych;
4) dopuszcza si :
a) prowadzenie sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej wraz
z towarzysz cymi urz dzeniami, nie powoduj ce trwałego przeznaczenia gruntów
rolnych klas I - IV na cele nierolnicze,
b) zalesianie gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako RV, RVI i
PsVI, innych ni wskazuje plan, je eli powierzchnia pojedynczego obszaru
zalesienia nie przekracza 1 ha i przylega on do lasu lub terenu przeznaczonego w
planie do zalesienia,
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c) wprowadzanie nowych zadrzewie i zakrzewie ródpolnych i przydro nych - w
zakresie nie zmieniaj cym podstawowej funkcji terenu,
d) budow nowych stawów rybnych na gruntach rolnych klas IV – VI s siaduj cych
z rzekami Jemielnica i Borycz,
e) realizacj nowej zabudowy zagrodowej RM oraz innej zabudowy słu cej
wył cznie produkcji rolnej i przetwórstwu produktów rolniczych, na gruntach
rolnych klas IV – VI w przypadku ł cznego spełnienia nast puj cych warunków:
nowa zabudowa jest zwi zana z gospodarstwem rolnym poło onym w gminie
Izbicko, o powierzchni przekraczaj cej redni wielko gospodarstwa rolnego
w tej gminie,
teren nowej zabudowy ma dost p do drogi publicznej (z wył czeniem bezpo redniego zjazdu z drogi powiatowej) lub gminnej drogi wewn trznej oraz
dost p do niezb dnych sieci infrastruktury technicznej,
zachowane b d wymagane przepisem szczególnym odległo ci linii zabudowy
od przyległych dróg z uwzgl dnieniem przewidywanych w planie poszerze
pasów drogowych,
nowa zabudowa zwi zana z obiektami do chowu zwierz t o obsadzie przekraczaj cej 59 DJP (du ych jednostek przeliczeniowych wg przepisu
szczególnego) b dzie oddalona nie mniej ni 200 m od zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy zagrodowej i zabudowy usługowej
wysoko budynków nie przekroczy 8 m, dopuszcza si wysoko wi ksz
tylko w przypadkach uzasadnionych potrzebami technologicznymi,
zabudowa nie b dzie sprzeczna z przepisami szczególnymi.
3. Na wyodr bnionych terenach zadrzewie i zakrzewie
ródpolnych, oznaczonych
symbolem ZR ustala si :
1) utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia z mo liwo ci przebudowy i wymiany
drzewostanu i zakrzewie , z zastosowaniem gatunków reprezentuj cych miejscow
flor ;
2) ograniczenie wycinek do zabiegów piel gnacyjnych;
3) dopuszcza si wydzielenie z terenu ZR-1 w Kro nicy jednej działki zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej dla wła ciciela tego terenu, o powierzchni nie wi kszej
ni 2000 m² oraz jej zabudow według zasad okre lonych w § 9 dla terenów
planowanej zabudowy jednorodzinnej oznaczonych symbolami od MN-1 do MN-11.
4. Na terenach specjalistycznej produkcji rolniczej (zwierz cej i rybackiej) oznaczonych na
rysunku planu odpowiednio symbolami RPZ, RPR – ustala si :
utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia
z mo liwo ci przebudowy,
rozbudowy (nadbudowy) i wymiany istniej cych obiektów,
budow nowych obiektów produkcji rolniczej, ogrodniczej i rybackiej oraz
obiektów i urz dze towarzysz cych, wzbogacaj cych funkcj podstawow z
zastrze eniem odpowiednich ustale planu dotycz cych ochrony rodowiska i
krajobrazu kulturowego, okre lonych w rozdziale 6,
mo liwo zmiany funkcji istniej cych budynków i urz dze na inne funkcje
rolnicze, usługowe, produkcyjne i składowo-magazynowe z zastrze eniem
odpowiednich ustale planu dotycz cych ochrony rodowiska i krajobrazu
kulturowego, okre lonych w rozdziale 6.
5. Na terenach specjalistycznej produkcji zwierz cej i rybackiej o których mowa w ust. 3
obowi zuj poni sze zasady zabudowy i zagospodarowania :
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1) wielko obsady ferm chowu zwierz t i stawów rybnych oraz sposób chowu dostosowa do ogranicze wynikaj cych z ochrony rodowiska, okre lonych w rozdziale 6;
2) stawy rybne oraz zwi zane z nimi urz dzenia pi trz ce i inne urz dzenia wodne
u ytkowa zgodnie z warunkami pozwolenia wodnoprawnego;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy od przyległych dróg i ulic - według ustale rysunków
planu, w przypadku braku ustale na rysunku planu - zachowa odległo nie mniejsz
ni 8 m od istniej cych lub planowanych linii rozgraniczaj cych drogi powiatowe i 6
m od linii rozgraniczaj cych pozostałe drogi i ulice, z uwzgl dnieniem
przewidywanych poszerze pasów drogowych;
4) budynek inwentarski oraz ciana budynku gospodarczego z otworami okiennymi lub
drzwiowymi nie mog by sytuowane w odległo ci mniejszej ni 8 m od budynków
mieszkalnych oraz budynków u yteczno ci publicznej;
5) wysoko zabudowy produkcyjnej i magazynowej - do 8 m, chyba e uzasadnione
potrzeby technologiczne wymaga b d wi kszej;
6) wysoko budynków administracyjnych, socjalnych i innych - do 2 kondygnacji
naziemnych, wliczaj c poddasze u ytkowe;
7) w zagospodarowaniu terenu, oprócz zabudowy i urz dze słu cych funkcjom podstawowym nale y przewidzie :
a) drogi wewn trzne i parkingi z miejscami postojowymi w liczbie odpowiedniej dla
funkcji terenu,
b) ziele urz dzon na nie mniej ni 20 % powierzchni terenu, w tym pasy zwartej
zieleni izolacyjnej redniej i wysokiej z udziałem zimozielonej o szeroko ci nie
mniejszej ni 5 m – od strony zabudowy mieszkaniowej MN i zabudowy zagrodowej RM,
c) pełne uszczelnienie powierzchni nara onych na zanieczyszczenie substancjami
szkodliwymi w tym odchodami zwierz t,
wewn trzn sie kanalizacji deszczowo-przemysłowej i zabezpieczenie przed
spływem zanieczyszczonych wód opadowych na tereny przyległe.
§ 16.
1. Ustala si tereny lasów i zalesie , oznaczone na rysunku planu odpowiednio symbolami
ZL, ZLp.
2. Na terenach lasów i zalesie obowi zuj nast puj ce zasady zagospodarowania:
1) u ytkowanie zgodne z zasadami hodowli lasu, realizowane według planu urz dzenia
lasu;
2) skład gatunkowy planowanych zalesie
powinien odpowiada
warunkom
siedliskowym oraz powinien uwzgl dnia ro linno potencjaln terenu;
3) dopuszcza si budow obiektów i urz dze słu cych gospodarce le nej i funkcji
wypoczynkowej lasów.
3. Zgodnie z ustaleniami §15 ust. 2 pkt 4 lit. b, dotycz cymi terenów rolniczych (R)
dopuszcza si tak e zalesianie gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji gruntów jako RV,
RVI i PsVI, je eli powierzchnia pojedy czego obszaru zalesienia nie przekracza 1 ha i
przylega on do lasu lub terenu przeznaczonego w planie do zalesienia.
§ 17.
1. Plan ustala tereny zieleni urz dzonej:
1) ZP - ziele urz dzona - parkowa i skwery;
2) ZC - cmentarz;
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3) nie wyodr bnione odr bnym symbolem tereny zieleni izolacyjnej i innej zieleni
urz dzonej w granicach terenów zabudowy produkcyjnej i składowo-magazynowej P,
terenów specjalistycznej produkcji zwierz cej RPZ oraz terenów sportu i rekreacji US.
2. Na terenach zieleni urz dzonej ZP zaleca si realizacj publicznych urz dze i obiektów
towarzysz cych, odpowiednich dla funkcji podstawowej - małej architektury, urz dze dla
dzieci, o wietlenia, szaletów publicznych – z uwzgl dnieniem ustale rozdziałów 3 i 6.
3. Cmentarz wyznaniowy ZC - w zagospodarowaniu terenu uwzgl dni :
1) pola (kwatery) grzebalne, komunikacj wewn trzn , kaplic , ziele o zało eniu parkowym i cz
gospodarcz ;
2) ogrodzenie z trwałego materiału, o wysoko ci 1,2 - 2,0 m;
3) zaopatrzenie w wod z wiejskiej sieci wodoci gowej poprzez przył cze wodoci gowe
z hydrantem naziemnym;
4) zaopatrzenie w energi elektryczn ;
5) urz dzenie parkingu publicznego KX - według ustale rysunku planu;
6) gromadzenie odpadów z piel gnacji mogił - w kontenerach, wywóz na wysypisko.
4. Ziele izolacyjn na terenach zabudowy produkcyjnej i magazynowo-składowej P oraz na
terenach RPZ nale y realizowa obowi zkowo w zakresie okre lonym w odpowiednich
ustaleniach szczegółowych, w nasadzeniach uwzgl dni ziele redni i wysok z udziałem
zimozielonej, dostosowan do warunków siedliskowych i funkcji terenu; dopuszcza si uzupełnienie pasów zieleni izolacyjnej ekranami akustycznymi.
§ 18.
Ustala si tereny wód powierzchniowych - rzeki Jemielnica i Kanału Borycz, stawów i rowów
melioracyjnych wraz z towarzysz cymi urz dzeniami, oznaczone symbolem WS, oraz zasady
ich u ytkowania:
1) urz dzenia wodne i rowy utrzymywa w odpowiednim stanie, modernizowa w razie
potrzeby;
2) urz dzenia pi trz ce i inne urz dzenia wodne u ytkowa zgodnie z warunkami
pozwolenia wodnoprawnego;
3) w miejscach zbli e i skrzy owa dróg gminnych z rzekami i stawami nale y urz dzi
punkty czerpania wody (zast pcze ródła wody) do celów przeciwpo arowych; liczba i
usytuowanie tych punktów powinna odpowiada wymaganiom przepisów o ochronie
przeciwpo arowej;
4) zachowa i chroni istniej c ziele w otoczeniu wód;
5) zabrania si grodzenia wód publicznych (stanowi cych własno Skarbu Pa stwa lub
gminy) w odległo ci 1,5 m od linii brzegu a tak e zakazywania przechodzenia przez
ten obszar;
6) zabrania si zanieczyszczania wód ciekami oraz w inny sposób;
7) dopuszcza si wykorzystanie wód rzeki Jemielnica i Kanału Borycz do zasilania
stawów na terenach specjalistycznej produkcji rybackiej (RPR), je eli spełniaj
wymagania jako ciowe okre lone w przepisie szczególnym dla wód przeznaczonych
do hodowli ryb oraz pod warunkiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
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Rozdział 2
Tereny wymagaj ce przekształce , rekultywacji lub rehabilitacji istniej cej zabudowy
§ 19.
1. Wyznacza si tereny wymagaj ce przekształce istniej cej zabudowy i zagospodarowania
w zwi zku z zaniechaniem dotychczasowego sposobu u ytkowania:
1) zabudowany teren po cegielni przy ul. Wiejskiej w Kro nicy, oznaczony symbolem P1;
2) kilka zabudowanych, opuszczonych działek zabudowy zagrodowej i usługowej w
Kro nicy, oznaczonych symbolami RM i U.
2. Granice oraz kierunki przekształce terenów wymienionych w ust. 1 wskazano odpowiednimi symbolami przeznaczenia docelowego na rysunkach planu.
Rehabilitacji istniej cej zabudowy wymaga zabytkowa kaplica w centralnej cz ci
Boryczy, u zbiegu ul. Wary skiego i ul. Wojska Polskiego w pasie drogi powiatowej nr 1815
O.
§ 20.
1. Wyznacza si tereny po eksploatacji odkrywkowej kopalin – kruszywa naturalnego lub
surowców ilastych, cz ciowo zrekultywowane, wymagaj ce dalszej rekultywacji i
docelowego zagospodarowania, poło one na działkach nr: 948/3, 948/4, 956, 972/6, 684, 699,
792/4, 793/3, 794 w Kro nicy oraz 643 w Boryczy.
2. Kierunki przekształce terenów wymienionych w ust. 1 wskazano odpowiednim symbolem
przeznaczenia docelowego na rysunku planu.
Rozdział 3
Wymagania wynikaj ce z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych i organizacji
imprez masowych
§ 21.
1. Ustala si tereny przestrzeni publicznych, powszechnie dost pnych:
1) tereny zieleni urz dzonej ZP – skwery, ziele ce przyuliczne, place zabaw dla dzieci
2) tereny komunikacji - drogi (ulice) publiczne, gminne drogi (ulice) wewn trzne, place,
parkingi publiczne;
3) cmentarz – ZC;
4) gminny teren sportu i rekreacji - US-1.
2. W kształtowaniu przestrzeni publicznych nale y uwzgl dnia odpowiednie ustalenia
szczegółowe planu, ponadto ustala si :
1) mo liwo wprowadzania elementów małej architektury, o wietlenia i zieleni urz dzonej w dostosowaniu do warunków lokalnych;
2) mo liwo lokalizowania – po uzyskaniu zezwolenia Wójta Gminy Izbicko - małych
punktów handlowych i gastronomicznych (w tym ogródków letnich) w obiektach o
powierzchni w obrysie zewn trznym nie wi kszej ni 15 m², nie wymagaj cych
pozwolenia budowlanego i nie powoduj cych zagro e bezpiecze stwa ruchu
drogowego;
3) lokalizowanie przystanków autobusowych;
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4) instalowanie barierek ochronnych w rejonie skrzy owa ulic oraz oddzielaj cych ci gi
spacerowe od intensywnego ruchu drogowego;
5) mo liwo
umieszczania no ników reklamowych, z wył czeniem pasów dróg
publicznych KD i cmentarza ZC.
§ 22.
Jako miejsca organizacji okazjonalnych imprez masowych wyznacza si w obszarze planu
tereny oznaczone symbolem US, w tym US-1 oraz tereny komunikacji i zieleni publicznej, po
spełnieniu odpowiednich wymaga przepisów szczególnych.
Rozdział 4
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunikacji
§ 23.
1. Sie obsługi komunikacyjnej terenów obj tych planem tworz drogi publiczne, oznaczone
symbolem KD z wyró nieniem :
1) KD-1 - droga powiatowa nr 1815 O relacji: Izbicko – Grodzisko, klasy G - główna,
o wymaganej i przyj tej w planie szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych - 25 m w
postaci rezerwy terenu (z wyj tkiem obustronnie zabudowanego odcinka w przebiegu
przez obszary zabudowane wsi Kro nica i Borycz, który pozostaje w obecnych liniach
rozgraniczaj cych), w granicach planu znajduje si odcinek długo ci 6,5 km o
szeroko ci w dotychczasowych liniach rozgraniczaj cych 10 - 15 m; dost pno ze
zjazdów indywidualnych do posesji przyległych do ul. Wiejskiej i ul. Odrodzenia w
Kro nicy, ul. M. Kopernika, ul. L. Wary skiego, ul. Wojska Polskiego, ul. Wolno ci w
Boryczy oraz z bocznych ulic;
2) drogi gminne klasy D - dojazdowe, o nieograniczonej dost pno ci:
KD-2 - relacji Kro nica - Krzy owa Dolina (ul. Krzy owa Dolina w Kro nicy),
szeroko w istniej cych i planowanych liniach rozgraniczaj cych 7-12 m, długo ci w
granicach planu - 0,8 km,
KD-3 - relacji Borycz - Krzy owa Dolina (ul. L. Wary skiego w Boryczy), szeroko
w istniej cych i planowanych liniach rozgraniczaj cych 12 -15 m, długo ci w
granicach planu - 1,0 km;
3) istniej ce ulice gminne klasy D - o obecnej szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych 4 12 m, dost pno nieograniczona :
KD-4 - ul. Szkolna w Kro nicy,
KD-5 - ul. J. Słowackiego w Kro nicy, wymagane poszerzenie do szeroko ci 10 m, co
najmniej na odcinku biegn cym w s siedztwie planowanego zespołu zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonego symbolem MN-6,
KD-6 - ul. Cicha w Kro nicy,
KD-7 - ul. My liwca w Kro nicy, wymagane poszerzenie do szeroko ci 6 m lub 8 m
według wskaza rysunku planu,
KD-8 - ul. Spacerowa w Kro nicy,
KD-9 - ul. J. Kani w Kro nicy,
KD-10 - ul. Drzymały w Kro nicy,
KD-11 - ul. L. Wary skiego w Boryczy,
KD-12 - ul. Wojska Polskiego w Boryczy.
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2. Pasy rezerwy na poszerzenie drogi powiatowej nr 1815 O (KD-1) tworzy si w celu
umo liwienia modernizacji tej drogi; tereny w pasach rezerwy – do czasu wykorzystania w
planowanym celu - nale y u ytkowa w dotychczasowy sposób.
§ 24.
1. Uzupełniaj c sie obsługi komunikacyjnej obszarów obj tych planem tworz drogi
wewn trzne i parkingi :
1) KDW - drogi wewn trzne (dojazdowe, gospodarcze, rolnicze), w istniej cych i
planowanych liniach rozgraniczaj cych;
2) KX - parkingi publiczne.
2. Szeroko ci nowych dróg wewn trznych w liniach rozgraniczaj cych okre laj rysunki
planu.
3. Wyznacza si kierunki dost pno ci komunikacyjnej terenów oznaczonych symbolami: P,
US - według rysunku planu.
4. Ustala si wska niki liczby miejsc parkingowych dla samochodów osobowych,
wymaganych w granicach terenów usług, produkcji, składów i magazynów :
1) na terenach U, US oraz na terenach MN w przypadku realizowania usług:
2 - 4 stanowiska / 100 m² powierzchni u ytkowej usług,
1 - 2 stanowiska / 10 miejsc konsumpcyjnych,
2 - 3 stanowiska / 10 osób jednocze nie korzystaj cych z usług;
na terenach P :
3 - 5 stanowisk / 100 m² powierzchni u ytkowej,
2 - 4 stanowiska / 10 stanowisk pracy;
liczba miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych: 1 miejsce na
ka dych 12 miejsc parkingowych;
dodatkowo nale y uwzgl dni na terenach P odpowiedni , okre lon wg
indywidualnych potrzeb liczb miejsc postojowych dla samochodów ci arowych i
autobusów.
§ 25.
1. Planuje si popraw istniej cych warunków komunikacji drogowej poprzez:
1) remonty i modernizacje istniej cych dróg publicznych i skrzy owa , w tym
poszerzenia do uzyskania parametrów ustalonych klas, normowanych przepisem
szczególnym;
2) budow nowych dróg dojazdowych KDW w planowanych zespołach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej (MN-1, MN-2, MN-5), o szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych 8 - 10 m;
3) budow nowych dróg dojazdowych KDW do gruntów rolnych odci tych istniej c
zabudow od dost pu z dróg publicznych, o szeroko ci w liniach rozgraniczaj cych 5
m.
2. W realizacji przedsi wzi wymienionych w ust. 1 nale y uwzgl dni :
potrzeby osób niepełnosprawnych, poruszaj cych si na wózkach inwalidzkich;
potrzeby w zakresie dróg po arowych, zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie
przeciwpo arowej;
ochron akustyczn s siaduj cych terenów na których obowi zuj dopuszczalne
poziomy hałasu.
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3. Budowa lub przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi publicznej wymienionej w § 23
mo e nast pi po uzyskaniu zezwolenia zarz dcy drogi w drodze decyzji administracyjnej, na
warunkach okre lonych w tej decyzji.
§ 26.
1. W liniach rozgraniczaj cych dróg publicznych nale y urz dza , zgodnie z ustalon klas
drogi i zwi zanymi z ni parametrami:
1) ruch kołowy;
2) ruch rowerowy ( cie ki rowerowe - w poboczach drogi powiatowej Izbicko –
Grodzisko oraz dróg gminnych publicznych i wewn trznych;
3) ruch pieszy (chodniki);
4) ekrany akustyczne i inne urz dzenia zmniejszaj ce uci liwo akustyczn drogi;
5) urz dzenia obsługi komunikacji zbiorowej (zatoki autobusowe, przystanki);
6) infrastruktur techniczn nie zwi zan bezpo rednio z komunikacj drogow , w tym
hydranty przeciwpo arowe;
7) urz dzenia odwodnieniowe (rowy przydro ne, przepusty, kanalizacja deszczowa);
8) ziele przyuliczn .
2. Infrastruktur techniczn liniow , nie zwi zan z drog - przewody wodoci gowe i
kanalizacyjne nale y prowadzi w układach podziemnych, a przewody sieci elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej tak e jako napowietrzne - na warunkach uzgodnionych z
wła ciwym zarz dc drogi i okre lonych w stosownej decyzji.
Rozdział 5
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej
§ 27.
1. Ustala si zasady zaopatrzenia obszarów planu w energi elektryczn :
1) w zakresie rednich napi - z GPZ Ozimek i GPZ Strzelce Opolskie istniej cymi
liniami napowietrznymi i kablowymi 15 kV, oznaczonymi na rysunku planu
symbolem E 15 kV;
2) w zakresie niskich napi - liniami napowietrznymi i kablowymi z istniej cych stacji
transformatorowych 15 / 0,4 kV, oznaczonych symbolem Et :
a) Kro nica „Wie ” - stacja wn trzowa o mocy znamionowej 250 kVA,
b) Kro nica III - stacja słupowa o mocy znamionowej 125 kVA,
c) Kro nica IV - stacja słupowa o mocy znamionowej 63 kVA,
d) Kro nica „Wodoci gi” - stacja słupowa o mocy znamionowej 160 kVA,
e) Kro nica „Cegielnia” - stacja wn trzowa o mocy znamionowej 125 kVA,
f) Borycz „Wie ” - stacja wn trzowa o mocy znamionowej 100 kVA,
g) Borycz II - stacja słupowa o mocy znamionowej 63 kVA,
h) Borycz III - stacja słupowa o mocy znamionowej 100 kVA.
2. Obszar planu przecina przesyłowa napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego
napi cia o znaczeniu regionalnym, oznaczona symbolem E 2x110 kV, relacji Strzelce
Opolskie - Groszowice.
3. Przewiduje si przebudow istniej cych linii elektroenergetycznych rednich napi ,
rozbudow sieci napowietrznych i kablowych rednich i niskich napi
na obszarach
projektowanego zainwestowania, rozbudow istniej cych stacji transformatorowych 15/0,4 kV
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oraz budow nowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV na planowanych terenach
zabudowy produkcyjnej i składowo-magazynowej P-1 i P-5 i w nowych zespołach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej MN.
4. Inwestycje o których mowa w ust 3 nale y realizowa w miar pojawiaj cych si potrzeb,
w miejscach wyznaczonych według koncepcji programowo- przestrzennych i projektów
zagospodarowania terenu.
5. Istniej ce napowietrzne linie elektroenergetyczne rednich i niskich napi nale y w miar
potrzeb skablowa na odcinkach koliduj cych z planowanym zainwestowaniem, przede
wszystkim na odcinkach wskazanych na rysunkach planu.
§ 28.
1. Ustala si zasady zaopatrzenia obszaru planu w wod :
1) dla celów bytowych, usługowych, produkcyjnych i przeciwpo arowych - z uj
wodoci gu gminnego i stacji wodoci gowych WZ-1, WZ-2 w Kro nicy;
2) w miar potrzeb przewiduje si rozbudow rozdzielczej sieci wodoci gowej na
terenach planowanego zainwestowania, z uwzgl dnieniem potrzeb w zakresie ochrony
przeciwpo arowej oraz budow przewodów tranzytowych, bez potrzeby zmiany planu.
2. Dopuszcza si wykonanie i eksploatacj dodatkowych uj
planu.

wód podziemnych na obszarze

§ 29.
1. W zakresie gospodarki ciekowej ustala si :
1) odprowadzenie cieków komunalnych z wszystkich terenów istniej cej i planowanej
zabudowy obj tych planem do mi dzygminnej oczyszczalni w Kosorowicach, sieci
kanalizacyjn grawitacyjno – tłoczn ;
2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:
a) do sieci kanalizacji deszczowej - krytej i otwartej, z wył czeniem rowów
odwadniaj cych jezdni drogi powiatowej, docelowymi odbiornikami tych wód
mog by , oprócz kanalizacji komunalnej, tak e studnie i rowy chłonne pod
warunkiem zastosowania na wylotach kanalizacji deszczowej odpowiednich
urz dze oczyszczaj cych (odstojników szlamów i piasku, separatorów olejów),
b) niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z posesji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej - do gruntu na własnym
terenie, w sposób nie powoduj cy zalewania nieruchomo ci s siednich,
c) dopuszcza si z odprowadzenie niezanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych z dachów, dróg wewn trznych oraz z parkingów o powierzchni nie
przekraczaj cej 0,1 ha na terenach usług i zabudowy produkcyjno-magazynowej do wód i gruntu na własnym terenie nieutwardzonym, pod warunkiem spełnienia
wymaga przepisów dotycz cych wprowadzania cieków do wód lub do ziemi;
przewiduje si budow tranzytowych i rozdzielczych sieci kanalizacyjnych wraz z
urz dzeniami towarzysz cymi - nie wskazanych na rysunkach planu, bez potrzeby
zmiany planu, z wył czeniem stacji zlewnych cieków oraz zastrze eniem e
przepompownie cieków nie mog by lokalizowane bli ej ni 100 m od terenów
zabudowy mieszkaniowej, zabudowy zagrodowej, zieleni publicznej i usług;
odprowadzenie cieków przemysłowych - z terenów P, U - do sieci kanalizacyjnej o
której mowa w punkcie 1 i 3, po uprzednim podczyszczeniu w urz dzeniach
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zakładowych w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wska ników zanieczyszczenia.
2. Na całym obszarze planu zakazuje si lokalizowania przydomowych oczyszczalni cieków,
z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych oraz wymagania ochrony zlewni rzeki Jemielnicy
i regionalnego zbiornika wód podziemnych G.Z.W.P - 333, którego cz
na obszarze planu
stanowi obszar zasobowy dwóch istniej cych uj wodoci gu gminnego w Kro nicy.
3. Do czasu zrealizowania planowanego systemu kanalizacji zbiorowej, dopuszcza si na
terenach oznaczonych symbolami MN, RM, RPZ, U i P sytuowanie bezodpływowych
urz dze do gromadzenia cieków bytowych i przemysłowych oraz zorganizowany system
odbioru i przewozu tych cieków do oczyszczalni. W przypadku odosobnionych posesji
zabudowy zagrodowej i letniskowej dopuszcza si stałe (docelowe) korzystanie z
bezodpływowych urz dze do gromadzenia cieków bytowych.
4. Przepompownie cieków nale y wyposa y w filtry zapobiegaj ce emisji nieprzyjemnych
zapachów.
§ 30.
1. Ustala si mo liwo budowy na obszarze planu sieci rozdzielczej gazu, zasilanej z
gazoci gu wysokiego ci nienia, relacji Zdzieszowice - Ozimek, oznaczonego na rysunku planu
symbolem EG DN 250 4 MPa, za po rednictwem stacji redukcyjno-pomiarowej, oznaczonej
w planie symbolem G.
2. Wzdłu gazoci gu EG DN 250 4 MPa wyznacza si stref kontrolowan o szeroko ci 6 m
(po 3 m z ka dej strony osi ruroci gu); w strefie kontrolowanej obowi zuj zakazy okre lone w
§ 36 ust. 2.
§ 31.
1. W zakresie zaopatrzenia obszaru planu w energi ciepln - przewiduje si ogrzewanie z
własnych ródeł ciepła z zastosowaniem ekologicznych no ników energii (paliwa gazowe,
olejowe, energia elektryczna) lub niskoemisyjnych ródeł ciepła opalanych paliwami stałymi.
2. Dopuszcza si indywidualne korzystanie z gazu płynnego i innych paliw płynnych w
systemie bezprzewodowym w tym magazynowanie wymienionych paliw w nadziemnych i
podziemnych zbiornikach, lokalizowanych zgodnie z wymaganiami przepisu szczególnego.
§ 32.
1. W zakresie telekomunikacji plan przewiduje:
1) utrzymanie istniej cego przebiegu kabli ł czno ci dalekosi nej, dopuszcza si ich
modernizacj i wymian a tak e prowadzenie nowych linii kablowych w zakresie nie
powoduj cym trwałego przeznaczenia na ten cel gruntów rolnych i le nych;
2) rozbudow istniej cej sieci abonenckiej na terenach planowanego zainwestowania a
tak e instalacj ogólnie dost pnych kabin telefonicznych.
2. Nie zezwala si na lokalizacj w obszarze planu stacji telefonii komórkowej.
§ 33.
W zakresie gospodarki odpadami stałymi ustala si :
1) gromadzenie odpadów komunalnych w kontenerach i zorganizowany system wywozu
na wysypisko obsługuj ce gmin ;
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2) wykorzystanie odpadów w postaci mas ziemnych z wykopów budowlanych do
kształtowania powierzchni terenów inwestycji oraz przeznaczanie nadwy ek tych
gruntów do rekultywacji terenów zdegradowanych na terenie gminy;
3) post powanie z odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi - według decyzji i
uzgodnie wła ciwych organów, wydanych na podstawie przepisów reguluj cych
gospodark odpadami.
§ 34.
1. Przewody
podziemne
sieci
wodoci gowych,
kanalizacyjnych,
gazowych,
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, napowietrzne linie elektroenergetyczne niskich
napi
i napowietrzne linie telekomunikacyjne wraz z urz dzeniami i obiektami
towarzysz cymi - nale y sytuowa w pasach rozgraniczenia ulic i dróg, na warunkach
uzgodnionych z zarz dcami dróg.
2. Dopuszcza si przeprowadzenie przewodów o których mowa w ust. 1 wraz z urz dzeniami
i obiektami towarzysz cymi (np. stacji transformatorowych, stacji redukcyjno-pomiarowych,
przepompowni cieków, szaf telekomunikacyjnych, kabin telefonicznych) a tak e nowych linii
elektroenergetycznych redniego napi cia - na nieruchomo ciach gruntowych s siaduj cych z
ulicami i drogami lub terenach rolniczych R, w uzgodnieniu z wła cicielami tych
nieruchomo ci, bez potrzeby zmiany planu.
Rozdział 6
Zasady ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym terenów
i obiektów podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szczególnych
§ 35.
1. Plan okre la - oprócz ustale ci le adresowanych - ogólne zasady ochrony rodowiska
naturalnego, w szczególno ci wód podziemnych, elementu rodowiska najbardziej
zagro onego na obszarze planu - znajduj cego si w cało ci w granicach głównych
zbiorników wód podziemnych (GZWP 333 „Opole - Zawadzkie” i GZWP 335 „Krapkowice Strzelce Opolskie”) oraz cz ciowo w granicach strefy ochrony po redniej uj cia wód
podziemnych (WZ-1) albo w obszarze zasilania uj cia wód podziemnych (WZ-2).
2. W zwi zku z uwarunkowaniami wymienionymi w ust. 1 zakazuje si na całym obszarze
planu realizacji przedsi wzi
mog cych spowodowa
zanieczyszczenie wód
powierzchniowych i podziemnych, w szczególno ci:
1) lokalizowania deszczowni cieków rolniczych oraz wylewisk cieków;
2) lokalizowania przydomowych oczyszczalni cieków;
3) innych form wprowadzania nieoczyszczonych cieków do ziemi, wód podziemnych i
powierzchniowych z zastrze eniem ustale § 29 ust. 2, dotycz cych odprowadzania
wód opadowych i roztopowych z powierzchni niezanieczyszczanych.
3. W granicach strefy ochrony po redniej uj wód podziemnych obowi zuj zakazy, nakazy
i ograniczenia ustalone odpowiedni decyzj administracyjn .
4. Powierzchnie zagro one zanieczyszczeniem produktami ropopochodnymi i innymi
substancjami szkodliwymi, mog cymi przenika do gruntu i wód podziemnych, nale y
uszczelni i zabezpieczy przed spływem zanieczyszcze na tereny przyległe.
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§ 36.
1. Wyznacza si stref ogranicze sanitarnych w promieniu 50 m od cmentarza ZC, w której
obowi zuje zakaz wznoszenia nowej zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej oraz zakaz
działalno ci zwi zanej z produkcj i dystrybucj ywno ci.
2. Wzdłu gazoci gu EG DN 250 4 MPa w Kro nicy wyznacza si stref kontrolowan o
szeroko ci 6 m (po 3 m z ka dej strony osi ruroci gu); w strefie kontrolowanej nie nale y
wznosi budynków, urz dza stałych składów i magazynów, sadzi drzew, oraz nie powinna
by podejmowana adna działalno mog ca zagrozi trwało ci gazoci gu podczas jego
eksploatacji.
3. Wzdłu istniej cej dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego
napi cia oznaczonej symbolem E 2x110 kV, przecinaj cej teren planu w Kro nicy i Boryczy,
wyznacza si orientacyjn stref elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj cego o
podwy szonym poziomie, o szeroko ci 10 m od skrajnych zewn trznych przewodów tej linii;
w strefie podwy szonego promieniowania elektromagnetycznego zakazuje si wznoszenia
budynków przeznaczonych do stałego pobytu ludzi oraz zobowi zuje si wła ciciela linii do
przeprowadzenia
pomiarów
kontrolnych
elektromagnetycznego
promieniowania
niejonizuj cego w zakresie i z cz stotliwo ci okre lon w przepisie szczególnym, z
uwzgl dnieniem istniej cych obiektów budowlanych.
4. Wyniki pomiarów o których mowa w ust. 3 mog stanowi podstaw wyst pie
wła ciwych organów o ustanowienie obszaru ograniczonego u ytkowania.

do

§ 37.
Dopuszcza si realizacj na obszarze planu przedsi wzi mog cych znacz co oddziaływa na
rodowisko, pod warunkiem zgodno ci rodzaju i zakresu przedsi wzi cia z:
1) ustalonym w planie przeznaczeniem terenów i szczegółowymi warunkami ich
zabudowy i zagospodarowania;
2) ustalonymi w planie zakazami i ograniczeniami.
§ 38.
Ustala si tereny na których przyjmuje si dopuszczalne poziomy hałasu, normowane w
przepisie szczególnym :
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), terenach zabudowy
zagrodowej (RM), terenach usług (U) i terenach przeznaczenia alternatywnego (ZP/U)
obowi zuj dopuszczalne poziomy hałasu przewidziane dla terenów przeznaczonych
pod zabudow mieszkaniow jednorodzinn z usługami i zabudow zagrodow ;
2) na terenach usług o wiaty (U-1, U-4) – obowi zuj dopuszczalne poziomy hałasu
przewidziane dla terenów przeznaczonych pod budynki zwi zane ze stałym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzie y.
§ 39.
1. Cały obszar planu obj ty jest prawn form ochrony przyrody - stanowi cz
obszaru
chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko Turawskie”, utworzonego uchwał nr XXIV/193/88
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Opolu z dnia 26 maja 1988 r.; w granicach tego obszaru
nale y przestrzega regulacji zawartych w rozporz dzeniu Nr 0151/P/16/2006 Wojewody
Opolskiego z dn. 8 maja 2006 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz.
Województwa Opolskiego Nr 33 poz. 1133).
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2. W przypadku ustanowienia innych ni wymieniono w ust. 1 terenów lub obiektów obj tych
prawnymi formami ochrony przyrody nale y stosowa sposoby ich ochrony okre lone w
odpowiednich przepisach szczególnych, zarz dzeniach lub decyzjach.
Rozdział 7
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym terenów i obiektów
podlegaj cych ochronie, ustalonych na podstawie przepisów szczególnych
§ 40.
1. W obszarze planu wyst puje obiekt wpisany pod numerem 1774/66 do rejestru zabytków
prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, podlegaj cy prawnej ochronie
konserwatorskiej - kaplica, murowana z 1 połowy XIX w. w Boryczy, przy zbiegu ul. L.
Wary skiego i ul. Wojska Polskiego.
2. W obszarze planu wyst puj te obiekty wst pnie zakwalifikowane w materiałach pomocnczych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do uj cia w gminnej ewidencji zabytków :
1) stanowiska archeologiczne we wsi Kro nica (na rysunku planu i poni ej zachowano
numery stanowisk archeologicznych według ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków):
a) stanowisko archeologiczne nr 1 - osada, pó ne redniowiecze, dz. nr 494,
b) stanowisko archeologiczne nr 2 - lad osadnictwa z nieokre lonego okresu, dz. nr
652,
c) stanowisko archeologiczne nr 3 - punkt osadniczy z nieokre lonego okresu, dz. nr
720,
d) stanowisko archeologiczne nr 4 - punkt osadniczy, pó ne redniowiecze, dz. nr
303, 305/1, 305/2, (304?),
e) stanowisko archeologiczne nr 5 - punkt osadniczy pó ne redniowiecze, dz. nr
233, 236,
f) stanowisko archeologiczne nr 6 - osada, pó ne redniowiecze, dz. nr 192/1, 192/4,
g) stanowisko archeologiczne nr 7 - osada, pó ne redniowiecze, dz. nr 445;
2) Zabytki architektury i techniki we wsi Kro nica:
a) ko ciół parafialny p.w. Naj wi tszego Serca Pana Jezusa, murowany 1932 r.,
b) kapliczka dzwonnica, murowana XIX, XX w.,
c) szkoła – ul. Szkolna 24, murowana, pocz tek XX w.,
d) dom mieszkalny, murowany 1883 r. - ul. Szkolna 15,
e) dom ludowy, koniec XIX w.- ul. Odrodzenia 5,
f) budynek gospodarczy, 1 w. XX w. - ul. Krzy owa Dolina 6,
g) dom mieszkalny, 1 w. XX w. - ul. Krzy owa Dolina 7,
h) budynek gospodarczy, murowany koniec XIX w. - ul. Krzy owa Dolina 11,
i) dom mieszkalny, murowany koniec XIX w - ul. Odrodzenia 4,
j) dom mieszkalny, murowany ok. 1925 r. - ul. Odrodzenia 14,
k) dom mieszkalny, murowany pocz tek XX w. - ul. Pasonia 1,
l) dom mieszkalny, murowany 4 w. XIX w., ok. 1935 r. - ul. Pasonia 5,
m) dom mieszkalny, murowany 4 w. XIX w., lata 70-te XX w. - ul. Powsta ców l.
13,
n) dom mieszkalny, murowany pocz tek XX w. - ul. Powta ców l skich 21,
o) budynek gospodarczy, murowany pocz tek XX w. - ul. Powta ców l skich 22,
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p) dom mieszkalny, murowany pocz tek XX w., lata 60 XX . - ul. Powsta ców l.
29,
q) dom mieszkalny, murowany pocz tek XX w., lata 80 XX w.- ul. Powsta ców l.
30,
r) dom mieszkalny, murowany pocz tek XX w., lata 70 XX w. - ul. Powsta ców l.
38,
s) dom mieszkalny, mur. 4 w. XIX w., lata 60 XX w. - ul. Powsta ców l skich 45,
t) dom mieszkalny, mur.1 w. XIX w., lata 80 XX w. - ul. Powsta ców l skich 48,
u) dom mieszkalny, murowany XIX/XX w. - ul. Szkolna 1, młyn (?),
v) budynek gospodarczy, murowany XIX/XX w. - ul. Szkolna 3,
w) dom mieszkalny, murowany 1 w. XX w. - ul. Szkolna 9,
x) dom mieszkalny, murowany koniec XIX w. lata 80 XX w. - ul. Szkolna 10a,
y) dom mieszkalny, murowany koniec XIX w. - ul. Szkolna 13,
z) budynek gospodarczy, murowany XIX/XX w. - ul. Szkolna 21,
aa) dom mieszkalny, murowany lata 30-te XX w. - ul. Szkolna 24,
bb) dom mieszkalny, murowany pocz tek XX w. - ul. Szkolna 28,
cc) budynek gospodarczy pocz tek XX w. - ul. Szkolna 28,
dd) dom mieszkalny, murowany lata 20–te XX w. - ul. Szkolna 30,
ee) dom mieszkalny, murowany koniec XIX w., lata 50-te XX w. - ul. Szkolna 31,
ff) dom mieszkalny, murowany pocz tek XX w. -ul. Szkolna 38,
gg) dom mieszkalny, murowany 4 w. XIX w., lata 70-te XX w. - ul. Szkolna 39,
hh) dom mieszkalny, murowany 1 w. XX w. - ul. Szkolna 47,
ii) trafostacja murowana, lata 30-te XX w. - ul. Powsta ców l skich 30;
3) Zabytki architektury i techniki we wsi Borycz:
a) kapliczka przy domu, murowana lata 30 –te XX w. – ul. Wolno ci 2,
b) krzy przydro ny, murowany 1902 r. – ul. Wary skiego 1,
c) budynek dawnej szkoły, murowany XIX/XX w. – ul. Wojska Polskiego 12,
d) dom mieszkalny, murowany lata 30-te XX w. - ul. Daszy skiego 16,
e) dom mieszkalny, murowany lata 20-te XX w. - ul. Daszy skiego 19,
f) dom mieszkalny, murowany pocz tek XX w., lata 70 XX w. - ul. Kopernika 4,
g) dom mieszkalny, murowany lata 30-te XX w.- ul. Słowackiego 1,
h) dom mieszkalny, murowany 1926 r. - ul. Słowackiego 3,
i) dom mieszkalny, murowany koniec XIX w., lata 70-te XX w. - ul. Słowackiego 4,
j) budynek gospodarczy, murowany 3 . XIX w. - ul. Słowackiego 4,
k) dom mieszkalny, murowany 1 w. XX w. - ul. Słowackiego 5,
l) dom mieszkalny, murowany 1 w. XX w. - ul. Wary skiego 1,
m) stodoła , murowana ok. 1930 r. - ul. Wary skiego 1,
n) dom mieszkalny, murowany koniec XIX w., lata 80-te XX w. - ul. Wary skiego
3,
o) dom mieszkalny, murowany 1936 r. - ul. Słowackiego 7,
p) dom mieszkalny, murowany 2 w. XX w. - ul. Wary skiego 12,
q) dom mieszkalny, murowany ok. 1925 r., lata 70 XX w. - ul. Wary skiego 13,
r) dom mieszkalny, murowany koniec XIX w., lata 60 XX w. - ul. Wojska Polskiego
2,
s) budynek gospodarczy, murowany koniec XIX w. - ul. Wojska Polskiego 2,
t) dom mieszkalny, murowany 1 w. XX w. - ul. Wojska Polskiego 5,
u) dom mieszkalny, murowany lata 20-te i 70- te XX w. - ul. Wojska Polskiego 7,
v) dom mieszkalny, murowany lata 20-te XX w. - ul. Wojska Polskiego 9,
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w) bud. gospodarczy, murowany koniec XIX w. lata 70-te XX w.- ul. Wojska
Polskiego 10,
x) dom mieszkalny, murowany 1 w. XX w. - ul. Wojska Polskiego 11,
y) dom mieszkalny, murowany lata 20-te XX w. - ul. Wojska Polskiego 14,
z) dom mieszkalny, murowany lata 20-te i 80-te XX w. - ul. Wojska Polskiego 18,
aa) dom mieszkalny, murowany lata 20-te XX w. - ul. Wojska Polskiego 19,
bb) dom mieszkalny, murowany pocz tek XX w. - ul. Wojska Polskiego 21,
cc) dom mieszkalny, murowany pocz tek XX w. - ul. Wojska Polskiego 22,
dd) dom mieszkalny, murowany pocz tek XX w. - ul. Wojska Polskiego 24,
ee) dom mieszkalny, murowany pocz tek XX w. - ul. Wojska Polskiego 27,
ff) stodoła, murowana pocz tek XX w. - ul. Wojska Polskiego 27,
gg) wozownia, murowana pocz tek XX w. - ul. Wojska Polskiego 27,
hh) dom mieszkalny, murowany 1 w. XX w., lata 70-te XX w.- ul. Wojska Polskiego
28,
ii) dom mieszkalny, murowany pocz tek XX w. - ul. Wojska Polskiego 36,
jj) dom mieszkalny, murowany pocz tek XX w. - ul. Wojska Polskiego 44,
kk) dom mieszkalny, murowany 1 w. XX w., lata 80-te XX w.- ul.Wojska Polskiego
48,
ll) dom mieszkalny, murowany 2 w. XX w., lata 70-te XX w.- ul. Wojska Polskiego
50,
mm) dom mieszkalny, murowany lata 20-te i 70-te XX w. - ul. Wojska Polskiego 52,
nn) dom mieszkalny, murowany lata 20-te XX w. - ul. Wolno ci 2,
oo) dom mieszkalny, murowany 1 w. XX w. - ul. Wolno ci 2,
pp) budynek gospodarczy, murowany 1 w. XX w. - ul. Wolno ci 2,
qq) dom mieszkalny, murowany lata 20-te XX w. - ul. Wolno ci 3,
rr) dom mieszkalny, murowany 3 w. XX w. - ul. Wolno ci 8,
ss) stodoła, murowana pocz tek XX w., lata 70-te XX w. - ul. Wojska Polskiego 39,
tt) stodoła, murowana pocz tek XX w. - ul. Wojska Polskiego 45,
uu) budynek gospodarczy, murowany połowa XIX w. pocz tek XX w. - ul. Wolno ci
4.
3. Inwestycje budowlane w obiektach i obszarach wymienionych w ust. 1 i 2 podlegaj
opiniowaniu przez organ konserwatorski w post powaniu o wydanie pozwolenia na budow .
4. Wszelkie roboty ziemne na obszarze stanowiska archeologicznego, wymienionego w ust. 2
b d w jego pobli u mo na prowadzi za pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków; w przypadku stwierdzenia znalezisk archeologicznych nale y wstrzyma roboty
mog ce uszkodzi znalezisko oraz niezwłocznie zawiadomi Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków lub Urz d Gminy w Izbicku.
5. Lista potencjalnych zabytków, wyszczególnionych w ust. 2, wymaga weryfikacji i uaktualnienia poprzez sporz dzenie gminnej ewidencji zabytków o której mowa w przepisach
szczególnych o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
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Rozdział 8
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomo ci
§ 41.
1. Scaleniem nieruchomo ci w celu ich ponownego podziału nale y obj
tereny
przeznaczone pod planowan zabudow mieszkaniow jednorodzinn , ł cznie z przyległymi
terenami komunikacji KDW, oznaczone na rysunkach planu symbolami od MN-1 do MN-11.
2. Podziały terenów wymienionych w ust. 1 na działki nale y przeprowadza zgodnie z
ustaleniami rysunku planu, dopuszczalne s korekty granic poszczególnych działek, nie
zmieniaj ce znacz co sposobu podziału terenu, przebiegu i szeroko ci planowanych dróg, przy
zachowaniu minimalnych rozmiarów działek, okre lonych w § 43.
3. Podział na działki na pozostałych nowych terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, jest mo liwy bez scalenia gruntów pod warunkiem wcze niejszego wydzielenia dróg
dojazdowych (KD, KDW) lub poszerze dróg istniej cych, przewidzianych w planie do
obsługi tych terenów.
§ 42.
Scaleniu i podziałowi podlegaj równie tereny zabudowy produkcyjnej, magazynowej i
składowej, oznaczone w planie symbolem P oraz tereny zabudowy rekreacji indywidualnej
ML, w przypadku gdy maj by zabudowane i zagospodarowane przez wi ksz liczb
inwestorów oraz niezb dne jest wydzielenie odpowiednich dróg dojazdowych z drogi
publicznej albo z gminnej drogi wewn trznej.
§ 43.
Na terenach istniej cej zabudowy mieszkaniowej MN i zabudowy zagrodowej RM dopuszcza
si wtórny podział nieruchomo ci i wydzielanie nowych działek zabudowy jednorodzinnej pod
warunkiem zachowania:
1) minimalnej powierzchni działki jednorodzinnej w zabudowie wolnostoj cej - 700 m²
przy szeroko ci frontu działki min. 18 m, w zabudowie bli niaczej odpowiednio min. 400 m² i 12 m;
2) dost pu do drogi publicznej lub gminnej drogi wewn trznej i sieci infrastrukturalnych;
3) zgodno ci zamierzonego podziału ze szczegółowymi ustaleniami planu dotycz cymi
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN i zabudowy zagrodowej RM
oraz z przepisami szczególnymi.
§ 44.
1. Scaleniu dla ponownego podziału mog podlega tak e tereny o innym przeznaczeniu ni
okre lone w § 41 - 42, na przykład w przypadku zamierzonej poprawy struktury własno ciowej
rolniczej i le nej przestrzeni produkcyjnej.
2. Scalenie i podział terenów o których mowa w ust. 1 nale y przeprowadzi z uwzgl dnieniem odpowiednich ustale działu II planu oraz wymaga zawartych w przepisach
szczególnych.
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DZIAŁ III
PRZEPISY PRZEJ CIOWE I KO COWE
Rozdział 1
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urz dzania i zagospodarowania
terenów
§ 45.
1. Do czasu zrealizowania ustale planu, tereny nim obj te nale y u ytkowa w dotychczasowy sposób - je eli to u ytkowanie nie jest sprzeczne z przepisami szczególnymi.
2. Tereny w pasach rezerwy pod rozbudow
mo liwo ci realizacji zabudowy.

drogi powiatowej KD-1, wył cza si

z

Rozdział 2
Stawki procentowe wzrostu warto ci nieruchomo ci
§ 46.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala
si stawki procentowe dla naliczenia jednorazowej opłaty od wzrostu warto ci nieruchomo ci,
o których mowa w art. 36 ust. 4 wymienionej ustawy - w granicach terenów oznaczonych w
planie symbolami :
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN : 15 %;
2) tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych
(z udziałem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) - RM : 15 %;
3) tereny zabudowy usługowej - U lub oznaczone jako ZP/U : 25 %;
4) tereny zieleni publicznej -ZP : 0 %;
5) tereny sportu i rekreacji - US : 0 %;
6) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów - P : 25 %;
7) tereny specjalistycznej produkcji zwierz cej - RPZ : 25 %;
8) tereny specjalistycznej produkcji rybackiej - RPR : 25 %;
9) tereny rolnicze - R : 0 %;
10) tereny zadrzewie i zakrzewie ródpolnych - ZR : 0 %;
11) tereny lasów - ZL : 0 %;
12) tereny zalesie u ytków rolnych i nieu ytków – ZLp : 25 %;
13) tereny zieleni urz dzonej (ziele publiczna) – ZP : 0 %;
14) cmentarz – ZC : 0 %;
15) tereny wód powierzchniowych (rzeki, stawy, rowy) - WS : 25 %;
16) tereny dróg publicznych - KD : 0 %;
17) tereny dróg wewn trznych - KDW : 0 %;
18) parkingi publiczne - KX lub oznaczone jako KX/ZP : 0 %;
19) tereny wodoci gów (stacja wodoci gowa i uj cie wody) - WZ : 0 %;
20) tereny elektroenergetyki - stacje transformatorowe - Et : 15 %.
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Rozdział 3
Postanowienia ko cowe
§ 47.
Inwestycjami celu publicznego o znaczeniu lokalnym, stanowi cymi zadania własne gminy
Izbicko, s w granicach planu:
1) przebudowa i rozbudowa ulic i dróg gminnych publicznych - do osi gni cia parametrów
ustalonych w planie;
2) budowa, rozbudowa i przebudowa gminnych dróg wewn trznych KDW - dojazdowych do
nowych zespołów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz do gruntów rolnych;
3) rozbudowa rozdzielczej sieci wodoci gowej i urz dze stacji wodoci gowej (W, WZ);
4) budowa sieci i urz dze kanalizacji komunalnej i deszczowej (K, KP);
5) rozbudowa urz dze i obiektów szkoły w Kro nicy (U-1);
6) urz dzenie terenów zieleni publicznej i parkingów publicznych (ZP, ZP/U, KX/ZP);
7) rozbudowa obiektów sportu i rekreacji na terenie US-1.
§ 48.
1. Ustalenia planu dotycz ce przebudowy drogi powiatowej nr 1815 O, oznaczonej w planie
symbolem KD-1, oraz napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napi cia (E 2x110
kV) słu realizacji ponadlokalnych celów publicznych.
2. Ustalenia planu dotycz ce inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
polegaj cej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1815 O (poszerzenie istniej cego pasa
drogowego KD-1), wnioskowanej przez zarz dc wymienionej drogi, stan si ustaleniami
obowi zuj cymi planu po wypełnieniu przez wła ciwe organy administracji rz dowej i
samorz dowej odpowiednich warunków okre lonych w art. 21 i art. 44 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 49.
Trac
moc obowi zuj ce dotychczas zmiany planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Izbicko, uchwalonego przez Rad Gminy Izbicko uchwał nr
XXXIV/149/94 z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz d. Woj. Opolskiego Nr 21 poz. 181), w
zakresie odnosz cym si do obszarów obj tych niniejsz uchwał :
1) zmiana obj ta uchwał Nr II/7/98 Rady Gminy Izbicko z dnia 12 listopada 1998 r. (Dz.
Urz d. Woj. Opolskiego Nr 33 poz. 306);
2) zmiana obj ta uchwał Nr XXVII/142/2000 Rady Gminy Izbicko z dnia 11 grudnia 2000 r.
(Dz. Urz d. Woj. Opolskiego Nr 4 poz. 38).
§ 50.
Wykonanie uchwały powierza si Wójtowi Gminy Izbicko.
§ 51.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa Opolskiego oraz na
stronie internetowej Gminy Izbicko.
§ 52.
Uchwała wchodzi w ycie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa Opolskiego.
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