
 

Projekt – 2015.12.15 

Uchwała Nr … 

Rady Gminy Murów 

z dnia ………… 2016r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 1515),) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) 

RADA GMINY MURÓW 

stwierdza, iż niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń 
obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murów”, 
przyjętego uchwałą Nr XI/70/2015 Rady Gminy Murów z dnia 24 września 2015r. 

 

i  uchwala 

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice. 

ROZDZIAŁ 1 
USTALENIA OGÓLNE 

§1  

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice, obejmuje dwa obszary 
o łącznej o powierzchni 1,22ha, gdzie:  

1) obszar 1 obejmuje działkę, oznaczoną na rysunku w załączniku nr 1, numerem 939/103,  

2) obszar 2 przy ulicy Grabickiej obejmuje działki, oznaczone na rysunku w załączniku nr 2, numerami: 
1029/26, 834/17, 835/17, 836/17, 13 i 997/45. 

§2  

Na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice (zwaną dalej w 
skrócie „planem”), składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały, wraz z następującymi 
załącznikami: 

1) załącznik nr 1 - rysunek planu nr 1, stanowiący część graficzną ustaleń planu dla obszaru 1, 
sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000; 

2) załącznik nr 2 - rysunek planu nr 2, stanowiący część graficzną ustaleń planu dla obszaru 2, 
sporządzony na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000; 

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Budkowice; 

4) załącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

§3  

1. Na załączniku nr 1 obowiązują następujące oznaczenia graficzne będące ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) granica strefy obserwacji archeologicznej; 

5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone symbolem MN. 

2. Na załączniku nr 1 zamieszcza się elementy informacyjne, niebędące ustaleniami planu, w tym wynikające 
przepisów odrębnych: 

1) stanowisko archeologiczne; 



 

2) kontynuacja linii rozgraniczających dróg publicznych poza granicami obszaru objętego planem; 

3) istniejąca infrastruktura techniczna: 

a) wodociągi; 

4) Stobrawski Park Krajobrazowy. 

3. Na załączniku nr 2 obowiązują następujące oznaczenia graficzne będące ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone symbolem MN; 

5) tereny drogi publicznej klasy D – oznaczone symbolem KDD; 

6) tereny zieleni – oznaczone symbolem Z. 

4. Na załączniku nr 2 zamieszcza się elementy informacyjne, niebędące ustaleniami planu, w tym wynikające 
przepisów odrębnych: 

1) kontynuacja linii rozgraniczających dróg publicznych poza granicami obszaru objętego planem; 

2) istniejąca infrastruktura techniczna: 

a) wodociągi, 

b) napowietrzna linia elektroenergetyczna SN, 

c) stacja transformatorowa SN/nN; 

3) Stobrawski Park Krajobrazowy. 

§4  

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1) terenie – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu wyodrębniony 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz symbolem identyfikującym; 

2) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć sposób użytkowania, któremu powinny być 
podporządkowane inne sposoby użytkowania działki (na terenach z zakazem zabudowy) lub działki 
budowlanej (na terenach zabudowy), określone jako przeznaczenie uzupełniające; 

3) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, stanowiące uzupełnienie 
przeznaczenia podstawowego w ramach działki (na terenach z zakazem zabudowy) lub działki 
budowlanej (na terenach zabudowy); 

4) zagospodarowaniu towarzyszącym – należy przez to rozumieć obiekty i urządzenia budowlane 
pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego, w szczególności takie 
jak: ciągi piesze i rowerowe, dojścia i dojazdy, place, parkingi, garaże, budynki gospodarcze, obiekty 
małej architektury, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz towarzysząca zieleń urządzona; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana 
ściana frontowa budynku, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu, w tym 
również w kierunku linii rozgraniczającej ulicy. Nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: 
gzyms, okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne detale wystroju architektonicznego; 

6) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć usługi oraz rzemiosło, za wyjątkiem usług 
związanych z budownictwem, transportem, magazynowaniem, handlem hurtowym, obsługą i naprawą 
pojazdów mechanicznych oraz technicznych usług komunalnych z zakresu: transportu, gospodarki 
wodnej i kanalizacji, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku oraz cmentarnictwa, 
niepowodujące przekroczenia standardów jakości środowiska lub standardów emisyjnych poza 
terenem, do którego właściciel posiada tytuł prawny. 

 

ROZDZIAŁ 2 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM 

§5  

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

1. Dopuszcza się w całym obszarze planu realizację zieleni urządzonej oraz obiektów małej architektury. 

2. Zasady lokalizowania reklam: 

1) zakaz lokalizowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, za wyjątkiem szyldów: 



 

2) zakaz lokalizowania szyldów jako wolnostojących lub rozpinanych pomiędzy elementami 
zagospodarowania działki budowlanej oraz o powierzchni przekraczającej 1,5 m2. 

3. Ustala się nakaz realizacji miejsc do gromadzenia odpadów stałych jako sytuowanych w sposób 
estetycznie wkomponowany w otoczenie oraz osłoniętych od strony przestrzeni ogólnodostępnych. 

§6  

Zasady ochrony środowiska oraz sposoby zagospodarowania terenów i obiektów podlegających 
ochronie na podstawie odrębnych z zakresu ochrony przyrody. 

1. Cały obszar objęty planem zawiera się w granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego ustanowionego 
rozporządzeniem Wojewody Opolskiego nr 0151/P/19/06 z dnia 8 maja 2006r., w związku z czym podlega 
ustaleniom tego rozporządzenia oraz rozporządzenia Wojewody Opolskiego nr 0151/P/8/07 z dnia 19 
stycznia 2007r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. 

2. Zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania struktur zatrzymujących wodę. 

3. Zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają z 
potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego 
albo budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych. 

4. W zakresie określenia dopuszczalnego poziomu hałasu, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ustala się, iż tereny oznaczone symbolem od 01MN do 04MN 
należy traktować jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

5. W zakresie postępowania z odpadami ustala się: 

1) zakaz lokalizowania składowisk oraz działalności z zakresu zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania 
wszelkich odpadów; 

2) zakaz wykorzystywania odpadów do zmian ukształtowania terenu; 

3) ustala się nakaz realizacji miejsc do gromadzenia odpadów stałych jako zabezpieczonych przed 
infiltracją wód opadowych. 

6. Na obszarze objętym planem ustala się zakaz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w ilości powyżej 4 
DJP.  

§7  

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

1. Ustala się strefę obserwacji archeologicznej dla ochrony stanowiska archeologicznego stanowiącego 
średniowieczny ślad osadniczy, o lokalizacji wskazanej na załączniku nr 1: 

1) ochroną obejmuje się obszar w promieniu 20 m od centrum stanowiska archeologicznego; 

2) wszelkie działania w obrębie strefy obserwacji archeologicznej należy prowadzić w oparciu o przepisy 
odrębne tj. ustawę z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności 
art. 31. 

§8  

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

1. Dopuszcza się w całym obszarze planu realizację budowli, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, przy 
zachowaniu pozostałych ustaleń planu. 

2. Ustala się nakaz lokalizowania sieci uzbrojenia w obrębie linii rozgraniczających dróg lub pomiędzy 
nieprzekraczalnymi linami zabudowy a liniami rozgraniczającymi drogi. 

3. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 

1) zasilanie z istniejącej i realizowanej zgodnie z zapotrzebowaniem sieci elektroenergetycznej niskiego i 
średniego napięcia; 

2) dopuszcza się wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacjach wykorzystujących energię 
promieniowania słonecznego; 

3) realizacja sieci niskiego i średniego napięcia jako infrastruktury podziemnej. 

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z sieci wodociągowej z dopuszczeniem ujęć indywidualnych w przypadku braku możliwości wykonania 
przyłącza do sieci. 

5. W zakresie odprowadzania ścieków ustala się: 

1) sukcesywną rozbudowę rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej, z odprowadzeniem ścieków do 
oczyszczalni w Murowie; 



 

2) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków bytowych do 
szczelnych zbiorników bezodpływowych, okresowo opróżnianych, z obowiązkiem wywozu do 
oczyszczalni ścieków, zgodnie art. 5 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach; 

3) w przypadku braku możliwości przyłączenia budynku do kanalizacji dopuszcza się oczyszczanie 
ścieków bytowych w przydomowych oczyszczalniach ścieków. 

2. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 

1) zasilanie w gaz ziemny z realizowanej zgodnie z zapotrzebowaniem sieci średnio- lub niskoprężnej w 
oparciu o stację redukcyjno-pomiarową, zaopatrywaną z gazociągu wysokoprężnego Ø500 relacji 
Opole-Kluczbork; 

2) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz do celów grzewczych z indywidualnych zbiorników gazu. 

3. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną do celów grzewczych ustala się zaopatrzenie w ciepło z 
indywidualnych bądź grupowych ekologicznych systemów grzewczych opartych o: 

1) spalanie paliw w urządzeniach o efektywności energetycznej przekraczającej 80%; 

2) systemy grzewcze zasilane energią elektryczną; 

3) systemy grzewcze z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii do 100kW, za wyjątkiem energii 
wiatru oraz otrzymywanej z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego lub z biopłynów. 

§9  

Dla terenów oznaczonych symbolem: od 01MN do 04MN, 05KDD, 06Z i 07Z, ustala się stawkę procentową, 
na podstawie której określa się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 25%. 

§10  

Parametry określone w ustaleniach szczegółowych rozdziału 3 odnoszą się do działek budowlanych, o ile 
jednoznacznie nie określono inaczej. 

 

ROZDZIAŁ 3 
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW 

§11  

Wyznacza się tereny zabudowy oznaczone symbolem od 01MN do 04MN, dla których ustala się: 

1. Przeznaczenie: 

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nieuciążliwe; 

b) zagospodarowanie towarzyszące. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) dopuszcza się zabudowę jednorodzinną wyłącznie w formie zabudowy wolno stojącej lub bliźniaczej; 

2) maksymalny udział powierzchni użytkowej usług – 30% powierzchni użytkowej wszystkich budynków w 
obrębie działki budowlanej; 

3) na terenie 01MN dopuszcza się usługi wyłącznie wbudowane w budynki z zakresu przeznaczenia 
podstawowego; 

4) na terenach 02MN, 03MN i 04MN usługi dopuszcza się jako wbudowane w budynki z zakresu 
przeznaczenia podstawowego lub budynki wolnostojące; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy wolnostojących budynków usługowych, o których mowa w pkt 4 – 
60 m2; 

6) dopuszcza się nie więcej niż 2 budynki z zakresu zagospodarowania towarzyszącego w obrębie działki 
budowlanej; 

7) minimalna powierzchnia wydzielanej działki budowlanej – 800 m2; 

8) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się zgodnie z rysunkiem planu: 

a) dla terenu 01MN – 6m od linii rozgraniczających drogi publiczne; 

b) dla terenów 02MN, 03MN, 04MN: 

 6m od linii rozgraniczających drogi publiczne; 



 

 4m od linii rozgraniczającej tereny zieleni oznaczone symbolem 06Z i 07Z; 

9) orientacja budynków:  

a) terenie 01MN – zgodnie z orientacją budynków na działkach bezpośrednio sąsiadujących; 

b) terenie 02MN – równolegle do przyległej drogi; 

c) na terenie 03MN:  

 na działkach bezpośrednio przyległych do drogi 05KDD (w pierwszej linii zabudowy) – równolegle 
do drogi 05KDD; 

 na działkach nie przylegających do drogi 05KDD (druga lub trzecia linia zabudowy) – równolegle do 
drogi 05KDD albo równolegle do granicy działki; 

d) terenie 04MN – równolegle do przyległej drogi 05KDD; 

10) dla strefy obserwacji archeologicznej na terenie oznaczonym symbolem 01MN obowiązują ustalenia §7; 

11) w obszarze pomiędzy nieprzekraczalną linią zabudowy a linią rozgraniczającą drogi dopuszcza się 
lokalizację: 

a) urządzeń i budowli infrastruktury technicznej, 

b) podziemnych części budynków, 

c) schodów zewnętrznych, podjazdów; 

12) zakaz stosowania jako podstawowych materiałów wykończeniowych elewacji budynków mieszkalnych i 
usługowych: blachy falistej i trapezowej oraz listew plastikowych; 

13) zakaz stosowania przęseł ogrodzeń z prefabrykatów betonowych lub blach od strony dróg publicznych; 

14) nakaz stosowania jako pokrycia dachów spadzistych: dachówki lub materiałów imitujących dachówkę, 
lub systemowych blach płaskich; 

15) nakaz stosowania stonowanej kolorystyki elewacji i pokryć dachowych – zakaz stosowania kolorów 
silnie nasyconych, jaskrawych i fosforyzujących. 

3. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 0,30; 

2) intensywność zabudowy – od 0,1 do 0,5; 

3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 35%. 

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy: 

1) dla budynków z zakresu przeznaczenia podstawowego ustala się: 

a) wysokość budynków – od 7,5 do 9,0 m; 

b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 2, w tym użytkowe poddasze; 

c) szerokość elewacji frontowej od 6,0 do 15,0 m; 

d) stosunek szerokości elewacji frontowej do jego wysokości winien zawierać się od 0,7 do 1,8; 

2) dla budynków garażowych i gospodarczych, ustala się: 

a) maksymalna wysokość budynków – 5,5 m, 

b) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 1; 

3) maksymalna wysokość obiektów budowlanych nie będących budynkami – 12m;  

4) w zakresie kształtowania dachów budynków ustala się: 

a) nakaz kształtowania dachu jako dwuspadowego lub wielospadowego o symetrycznym układzie 
głównych połaci dachowych; 

b) nachylenie połaci dachowych – od 35° do 45°;  

c) zasady kształtowania lukarn:  

 dopuszcza się wyłącznie lukarny dwuspadowe o kącie nachylenia połaci od 35° do 45°, oraz 
lukarny jednospadowe (pulpitowe) o kącie nachylenia połaci od 10° do 25°, 

 zakaz stosowania lukarn typu wole oko, 

 dachy lukarn występujących na jednej połaci dachowej nie mogą się łączyć, 

d) dla oranżerii i ogrodów zimowych dopuszcza się indywidualną geometrię dachu zharmonizowaną z 
innymi elementami zagospodarowania działki. 

5. Zasady obsługi komunikacyjnej oraz standardy wyposażenia w miejsca postojowe: 

1) obsługa komunikacyjna terenów z bezpośrednio przyległych dróg publicznych; 

2) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych w ilości nie mniejszej niż; 

a) 2 miejsca postojowe na każdy lokal mieszkalny; 



 

b) 3 miejsca postojowe na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług. 

6. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 

1) minimalna powierzchnia wydzielanej działki – 800 m2; 

2) minimalna szerokość frontu wydzielanej działki – 20m; 

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: 

a) dla terenu 01MN – 85-90° w stosunku do pasa drogowego przylegającego od strony zachodniej, 

b) dla terenu 02MN – 85-90° w stosunku do pasa drogowego przylegającego od strony północnej, 

c) dla terenu 03MN – 50-90° w stosunku do pasa drogowego drogi 05KDD, 

d) dla terenu 04MN – 85-90° w stosunku do pasa drogowego drogi 05KDD; 

4) ustalenia pkt 1 i pkt 2 nie dotyczą działek wydzielanych dla infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. 

§12  

Wyznacza się teren drogi publicznej o symbolu 05KDD, dla której ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna klasy dojazdowej; 

2) szerokość pasa drogowego w liniach rozgraniczających – 10m; 

3) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń i budowli infrastruktury technicznej. 

§13  

Wyznacza się tereny zieleni oznaczone symbolem 06Z i 07Z, dla których ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń; 

2) zakaz lokalizowania ogrodzeń. 

 
ROZDZIAŁ 4 

USTALENIA KOŃCOWE 

§14  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 

§15  

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 



 

 



 

 


