
Projekt

z dnia  21 czerwca 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXII/.../2016
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 
roku, poz. 446) oraz art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 778), Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjąć przeprowadzoną przez Burmistrza Głogówka ocenę aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Głogówek.

2. Ocena, o której mowa w §1 pkt. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku

Mieczysław Hołówko
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1. Wstęp  

1.1. Przedmiot, cel opracowania 

 

Przedmiotem opracowania jest analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 

Miasta i Gminy Głogówek, ocena aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz opracowanie wieloletniego programu. Podstawą prawną opracowania jest 

art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r (t.j. Dz. 

U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) zgodnie, z którym: 

„1. W celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent 

miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy 

w opracowywaniu planów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ich sporządzania 

w nawiązaniu do ustaleń studium, z uwzględnieniem decyzji zamieszczonych w rejestrach, 

o których mowa w art. 57 ust. 1–3 i art. 67, oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany 

planu miejscowego.  

2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz, o których mowa 

w ust. 1, po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej, w rozumieniu art. 8, komisji 

urbanistyczno-architektonicznej, co najmniej raz w czasie kadencji rady. Rada gminy podejmuje 

uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za 

nieaktualne, w całości lub w części, podejmuje działania, o których mowa w art. 27.  

3. Przy podejmowaniu uchwały, o której mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwagę 

w szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi 

z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.” 

 

Zgodnie z ustawą na analizę składają się: 

- ocena aktualności studium, 

- analiza wniosków i decyzji,  

- ocena aktualności planów miejscowych wraz z analizą zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym gminy 

- analiza postępów w opracowywaniu planów miejscowych. 

 

Celem opracowania jest sformułowanie wniosków dotyczących aktualności 

posiadanych przez Miasto i Gminę Głogówek dokumentów planistycznych, przy uwzględnieniu 

zachodzących zmian zarówno przestrzennych - dotyczących szczególnie uwarunkowań, których 

zaistnienia nie przewidywano na etapie uchwalania studium i planów miejscowych 

jak i prawnych - ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawodawstwie dotyczącym 

planowania przestrzennego oraz zaproponowanie toku postępowania mającego docelowo 

wyposażyć miasto w narzędzia planistyczne - studium i plany miejscowe, umożliwiające 
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osiągniecie zakładanych celów w gospodarce przestrzennej - szczególnie z uwzględnieniem 

tzw. zrównoważonego rozwoju miasta. 

 

Prace analityczne polegały na: 

- analiza materiałów źródłowych tj. studium, planów miejscowych, wniosków do 

planów i innych dokumentów administracyjnych w tym wydanych decyzji, 

- analiza materiałów okołoplanistycznych – dokumentów strategicznych gminy. 

- wizja lokalna. 

 

1.2. Metodyka opracowania 

1.2.1. Zasada zrównoważonego rozwoju  

Jako podstawową i naczelną zasadą rozwoju miasta, przyjętą w strategii i studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jest zrównoważony rozwój. 

 

Zrównoważony rozwój to zgodnie z ustawą o ochronie środowiska  "rozwój społeczno-

gospodarczy, w którym w celu równoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych 

społeczeństw lub ich obywateli - zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń - następuje 

proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem 

równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych". Niemniej 

w aspekcie przestrzennym definicję te przekłada się na strukturę przestrzenną spełniającą 

warunki (wg Dominiczak) : 

- ogranicza do minimum swoją ingerencję w środowisko przyrodnicze tak, by 

zapewnić mu największe szanse trwania w przewidywalnych i nieprzewidywalnych 

dzisiaj zagrożeniach tworzonych przez cywilizacje miejską; 

- organizuje swoją przestrzeń w sposób otwarty na zmiany użytkowania to znaczy 

tak, by była zdolna do pełnienia przewidywalnych i nieprzewidywalnych dzisiaj 

funkcji; 

- buduje swoją trwałą fizyczną substancję tak, by była zdolna do utrzymania własnej 

wartości niezależnie od przewidywalnych i nieprzewidywalnych dzisiaj zmian.  

 

Analiza dokumentów planistycznych polega m.in. na sprawdzeniu spełnienia przez nie 

powyższych kryteriów.  

 

1.2.2. Narzędzia planistyczne  

Zasady kształtowania polityki przestrzennej dla jednostek samorządu terytorialnego 

reguluje Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu, która przyjmując ład 

przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę działań określa podstawowe ich kierunki oraz 

wyznacza ich narzędzia realizacyjne.  
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Podstawowymi narzędziami kształtowania polityki przestrzennej miasta i gminy są, 

zgodnie z ustawą: 

- studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

 

W wypadku braku planu miejscowego inwestycje mogą być lokalizowane na podstawie 

odrębnej decyzji lokalizacyjnej celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. 

1.2.3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy określa, 

uwzględniając szereg uwarunkowań i dokumentów nadrzędnych, zasady zagospodarowania 

przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów 

miejscowych. 

 

1.2.4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, uwzględniając szereg aspektów 

formalnych i merytorycznych, ustalają przeznaczenie terenu oraz określają sposób ich 

zagospodarowania i zabudowy. 

 

Plan miejscowy nie może naruszać on ustaleń studium musi być zgodny z ustaleniami 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. 

 

1.2.5. Decyzje administracyjne w zagospodarowaniu przestrzennym. 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego i decyzje o ustaleniu warunków 

zabudowy są czynnościami podejmowanymi w sytuacji braku planu miejscowego. Ze względu 

na sposób ich podejmowania tj. konieczność spełnienia jedynie grupy, subiektywnie ocenianych 

warunków. 

Dla gminy Głogówek od roku 2004 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Głogówek (przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/156/2004 z dnia 

08.11.2004 r. wraz ze zmianami mpzp przyjętymi uchwałami Nr XXXIX/270/2006 z dnia 

26.06.2006r., Nr XVIII/130/2008 z dnia 25 lutego 2008 r., Nr IV/21/2011 z dnia 24 stycznia 2011 

r., Nr XIII/99/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.). W związku z powyższym oraz wobec przepisów 

przejściowych regulujących ważność planów ogólnych i konieczność opracowywania decyzji 

o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego po wygaśnięciu planów opracowanych 

przed rokiem 1994, dla miasta Głogówek nie były wydawane decyzje o warunkach zabudowy 

oraz o lokalizacji celu publicznego. 
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Decyzje o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego wydawane są dla 

terenów wiejskich Gminy Głogówek za wyjątkiem pojedynczych planów miejscowych 

obejmujących łącznie 855,9 ha (w tym największy z planów Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie – 

Głogówek, o powierzchni 677 ha obwiązuje dopiero od roku 2009). 
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2. Analiza wniosków i decyzji  

2.1. Analiza wniosków 

Analizą objęte zostały wnioski składane o zmianę przeznaczenia terenów w studium 

i planach miejscowych, w tym dla obszaru miasta składane po ostatniej zmianie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. 

Łącznie przedmiot analizy stanowiło 138 wniosków : 

 z  2009 r.– 1, 

 z 2010 r.– 10, 

 w 2011 r. – 1, 

 w 2012 r. – 5, 

 w 2013 r. – 74, 

 w 2014 r. – 19, 

 w 2015 r. – 28. 

 

Najwięcej wniosków złożono dla terenów w granicach miasta Głogówek w liczbie 132. 

Były to wnioski o zmianę obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Głogówek.  

Na terenach wiejskich gminy Głogówek złożono jedynie 6 wniosków: 2 w obrębie 

Kazimierz, 2 w obrębie Wierzch, 1 w obrębie Biedrzychowice, 1 w obrębie Ciesznów i 1 w 

obrębie Rzepcze, w tym tylko wnioski w obrębie Wierzch, Ciesznów i Rzepcze wymagają 

opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

Gmina Głogówek posiada bardzo małe pokrycie planami miejscowymi terenów 

wiejskich. Na terenach wiejskich gminy gospodarka przestrzenna prowadzona jest w oparciu 

o decyzje o warunkach zabudowy i lokalizowania inwestycji celu publicznego. Z analizy 

złożonych wniosków wynika, że na terenie wiejskim gminy nie występują problemy inwestycyjne 

związane z brakiem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

 

Dominującym przedmiotem złożonych wniosków była zmiana wskaźników i warunków 

zabudowy określona w obowiązującym planie miejscowym miasta Głogówek. Dominującym 

wnioskowanym przeznaczeniem jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna 

oraz obszary wielofunkcyjne łączące funkcje produkcyjne, usługowe i mieszkaniowe. Na uwagę 

zasługują wnioski złożone o zmianę przebiegu obwodnicy miasta Głogówka, zmianę 

przeznaczenia istniejącej nieużytkowanej bocznicy kolejowej w mieście Głogówek oraz 

wyznaczenie terenów pod urządzenia fotowoltaiczne, szczególnie te powyżej 100 kW.  

Dominującym wnioskowanym celem złożonych wniosków było: 

 zmiana wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu – 66 wniosków, 

 zmiana przeznaczenia na obszary wielofunkcyjne łączące zabudowę 

mieszkaniową, produkcyjna i usługową – 11 wniosków, 
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 zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniową – 10 wniosków, 

 zmiana przeznaczenia na zabudowę mieszkaniowo – usługową, mieszkaniową 

lub usługową z mieszkaniami – 8 wniosków, 

 zmiana przeznaczenia na tereny pod lokalizowanie urządzeń fotowoltaicznych 

(powyżej 100 kW) – 6 wniosków, 

 zmiana przeznaczenia na zabudowę produkcyjno – usługową – 6 wniosków, 

 dopuszczenie lokalizowania garażu lub zespołu garaży – 6 wniosków, 

 zmiana na zabudowę produkcyjną – 5 wniosków, 

 zmiana przebiegu obwodnicy miasta Głogówka – 5 wniosków, 

 zmiana na zabudowę zagrodową – 3 wnioski, 

 zmiana przeznaczenia bocznicy kolejowej na inne cele, pod zabudowę – 3 

wnioski, 

 zmiana przeznaczenia na zabudowę usługową – 3 wnioski, 

 dopuszczenie infrastruktury technicznej i dróg – 2 wnioski 

 zmiana przeznaczenia na tereny zieleni – 2 wnioski, 

 zmiana przeznaczenia pod usługi kultury – 1 wniosek, 

 zmiana przebiegu rzeki Młynówki – 1 wniosek. 

 

Analizując możliwości zagospodarowania terenu oraz ograniczenia wynikające z 

przepisów odrębnych stwierdzono następujące potrzeby dokonania zmian w dokumentach 

planistycznych: 

 29 wniosków jest wskazanych do wprowadzenia zmian w studium i planach 

miejscowych (dokumenty są już w trakcie opracowania), 

 9 wniosków jest wskazanych do wprowadzenia zmian w części w studium i 

planach miejscowych (dokumenty są już w trakcie opracowania, 

 92 wniosków jest zgodna z obowiązującym studium i wskazane są do 

wprowadzenia zmian w planach miejscowych, 

 4 wnioski są niemożliwe do uwzględnienia w zmianach planów i studium, 

 2 wnioski nie wymagają zmiany planu wskazane są do zmiany studium, 

 2 wnioski nie wymagają zmiany.  

Szczegółowy wykaz wniosków przestawia tabela 1. 

 

Wnioski: 

Występująca potrzeba dokonania zmian w dokumentach planistycznych wynikająca ze 

złożonych wniosków była podstawą podjęcia czynności zmierzających do zmiany studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek oraz 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

W związku ze złożonymi wnioskami w oparciu o opracowaną analizę zasadności 

przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
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przestrzennego miasta i gminy Głogówek oraz analizę zasadności przystąpienia do 

opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek 

Rada Miejska w Głogówku przystąpiła do opracowania zmiany studium oraz zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek, następującymi 

uchwałami: 

 Nr XXXIII/244/2013 Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Głogówek - procedura w trakcie opracowania na 

etapie przygotowania do wyłożenia do publicznego wglądu; 

 Nr VI/27/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta 

Głogówek (zmienianej uchwałami: Nr X/51/2015 z dnia 7 lipca 2015 r oraz Nr 

XI/58/2015 z dnia 30 sierpnia 2015 r. poszerzających granice opracowania 

planu w związku ze złożonymi wnioskami) – procedura w trakcie opracowania 

na etapie przygotowania projektu planu opiniowania i uzgadniania. 

 

Analiza złożonych wniosków wskazała na potrzebę opracowania planów dla 3 terenów 

w obszarze wiejskim gminy w związku z brakiem możliwości zrealizowania wnioskowanych 

potrzeb w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy w obrębie Rzepcze i Ciesznów pod 

inwestycje związane głównie z lokalizacja farm fotowoltaicznych oraz terenu w obrębie Wierzch 

pod lokalizację terenów produkcyjno – usługowych. 
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Tabela 1.  Wykaz wniosków złożonych do zmiany studium i zmiany lub opracowania planów miejscowych  

 

Lp. 
Data 
wniosku 

Teren którego 
wniosek 
dotyczy 

Wnioskowane 
przeznaczenie 

Przeznaczenie  
w obowiązującym 
studium 

Przeznaczenie  
w obowiązującym 
planie 

Ocena potrzeby zmiany 
studium 

Ocena potrzeby 
zmiany planu 

1 08.04.2009 

Dz. Nr 100,  
Mapa 1 , obręb 
Winiary 

Przeznaczenie pod 
zabudowę 
mieszkaniowa 
jednorodzinna, 11m 
wysokości, dachy 1,2 
i wielospadowe, o 
kącie nachylenia od 6 
do 45 st, z 
możliwością 
zabudowy w granicy 
działki 

Tereny rolne, grunty o 
mniejszej 
przydatności dla 
potrzeb rolnictwa, 
strefa ochrony 
ekspozycji, 
obwodnica miasta  

Obowiązujące ustalenia planu: 
C1/2/TUT : zabudowa usługowa, 
handlowa i rzemiosła 
wytwórczego, hurtownie, małe 
zakłady wytwórcze, maksymalna 
możliwa powierzchnia zabudowy 
do 40% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, ilość 
kondygnacji 2

1
/2 –  

 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana w trakcie 
opracowania  

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
planu – zmiana 
studium w trakcie 
opracowania 

2 2.04.2010 

Teren 
oznaczony w 
obowiązującym 
planie 
symbolem 
C2/44/TPP 
 

Przeznaczenie na 
tereny przemysłowe, 
gastronomia, handel, 
usługi, rzemiosło 
wytwórcze. 
Powierzchnia 
zabudowy 95%, 
biologicznie czynna 
5%, zabudowa w 
granicy działek i 1,5 
od granicy, dachy 
jedni, dwu i 
wielospadowe, o 
nachyleniu od 3 do 45 
st., wysokość 
zabudowy 
mieszkaniowo – 
usługowej – do 4 
kondygnacji + 
poddasze użytkowe, 
hale, magazyny i 

Tereny zabudowy 
produkcyjno –
technicznej, gazociąg 
wysokoprężny 

Obowiązujące ustalenia planu: 
zabudowa przemysłowa, bazy, 
składy, magazyny, powierzchnia 
zabudowy 40%, powierzchnia 
biologicznie czynna 30%, ilość 
kondygnacji 21/2 – niezgodne 
ze studium w zakresie przebiegu 
i ograniczeń gazociągu 
wysokoprężnego   

Do uwzględnienia w 
części 
Zapisy studium dla 
przebiegu gazociągu 
wysokiego ciśnienia w 
istotny sposób ingerują w 
ustalenia funkcjonalne 
obowiązującego studium. 
Podczas opracowania 
zmiany studium 
niezbędna jest 
weryfikacja ograniczeń 
dla gazociągu 
wysokoprężnego w 
szczególności szerokości 
strefy oraz przebiegu 
gazociągu. 
Brak możliwości 
całkowitego 
zlikwidowania ustaleń w 
studium dla gazociągu i 

Do uwzględnienia w 
części 
Zapisy planu dla 
przebiegu gazociągu 
wysokiego ciśnienia 
w istotny sposób 
ingerują w ustalenia 
funkcjonalne 
obowiązującego 
studium. Podczas 
opracowania zmiany 
studium niezbędna 
jest weryfikacja 
ograniczeń dla 
gazociągu 
wysokoprężnego w 
szczególności 
szerokości strefy oraz 
przebiegu gazociągu. 
Brak możliwości 
całkowitego 
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budynki produkcyjne 
do 20m wysokości. 
 

ograniczeń z nim 
związanych. 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

zlikwidowania ustaleń 
w studium dla 
gazociągu i 
ograniczeń z nim 
związanych 
– zmiana w trakcie 
opracowania 

3 2.04.2010 

Teren 
oznaczony w 
obowiązującym 
planie 
symbolem 
C2/46/TPP 

Przeznaczenie na 
tereny przemysłowe, 
gastronomia, handel, 
usługi, rzemiosło 
wytwórcze. 
Powierzchnia 
zabudowy 95%, 
biologicznie czynna 
5%, zabudowa w 
granicy działek i 1,5 
od granicy, dachy 
jedni, dwu i 
wielospadowe, o 
nachyleniu od 3 do 45 
st., wysokość 
zabudowy 
mieszkaniowo – 
usługowej – do 4 
kondygnacji + 
poddasze użytkowe, 
hale, magazyny i 
budynki produkcyjne 
do 20m wysokości. 
 

Tereny zabudowy 
produkcyjno –
technicznej, gazociąg 
wysokoprężny 

Obowiązujące ustalenia planu: 
parki i skwery, dopuszcza się 
realizację obiektów 
kubaturowych usługowych o 
pow. do 100m2 związanych z 
funkcją wiodącą 

Do uwzględnienia w 
części 
Zapisy studium dla 
przebiegu gazociągu 
wysokiego ciśnienia w 
istotny sposób ingerują w 
ustalenia funkcjonalne 
obowiązującego studium. 
Podczas opracowania 
zmiany studium 
niezbędna jest 
weryfikacja ograniczeń 
dla gazociągu 
wysokoprężnego w 
szczególności szerokości 
strefy oraz przebiegu 
gazociągu. 
Brak możliwości 
całkowitego 
zlikwidowania ustaleń w 
studium dla gazociągu i 
ograniczeń z nim 
związanych. 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

Do uwzględnienia w 
części 
Zapisy planu dla 
przebiegu gazociągu 
wysokiego ciśnienia 
w istotny sposób 
ingerują w ustalenia 
funkcjonalne 
obowiązującego 
studium. Podczas 
opracowania zmiany 
studium niezbędna 
jest weryfikacja 
ograniczeń dla 
gazociągu 
wysokoprężnego w 
szczególności 
szerokości strefy oraz 
przebiegu gazociągu. 
Brak możliwości 
całkowitego 
zlikwidowania ustaleń 
w studium dla 
gazociągu i 
ograniczeń z nim 
związanych 
– zmiana w trakcie 
opracowania 

4 07.04.2010 
912/4, Ul. 
Bończyka 2 

Powierzchnia 
zabudowy do 70%, 
możliwość zabudowy 
w granicy działki, 
zabudowa 
mieszkaniowa 

Tereny zabudowy 
produkcyjno –
technicznej, gazociąg 
wysokoprężny 

Obowiązujące ustalenia planu: 
E1/36/TPP, zabudowa 
przemysłowa, bazy, składy, 
magazyny, powierzchnia 
zabudowy 40%, ilość 
kondygnacji 21/2, - - zgodne z 

Do uwzględnienia w 
części 
Funkcja mieszkaniowa 
do uwzględnienia jako 
zabudowa mieszkaniowo 
– usługowa. 

Do uwzględnienia w 
części 
Funkcja 
mieszkaniowa do 
uwzględnienia jako 
zabudowa 
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jednorodzinna, 
usługowo – 
handlowa, małe 
przedsiębiorstwa 
produkcyjne, 
nieuciążliwe usługi 
budowlano – 
transportowe, zakłady 
rzemieślniczo – 
produkcyjne. Dachy 
budynków jedno, dwu 
u wielospadowe, o 
nachyleniu od 5 do 
65st., liczba 
konsygnacji 
nadziemnych 2 + 
poddasze użytkowe 
 
 

ustaleniami studium - zmiana w trakcie 
opracowania 
 

mieszkaniowo – 
usługowa. 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
 

5 02.04.2010 

863/1, 864/1, 
865/1 na 
przebiegu  
projektowanej 
obwodnica 
miasta 
Głogówka  

Korekta przebiegu 
obwodnicy 
południowo –
wschodniej – jej 
przesunięcie poza 
zabudowę miasta  

Obwodnica miasta  

Obowiązujące ustalenia planu: 
KDG/C1 
obwodnica północno-wschodnia 
– zgodne z ustaleniami studium 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana w trakcie 
opracowania  

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
planu – zmiana w 
trakcie opracowania 

6 13.08.2010 

839 / Oracze 
Wielkie 
Ul. Głubczycka 

Zmiana 
ewentualnego 
podzielenia 
przedmiotowej działki 
i przeznaczenia jej 
pod następującą 
zabudowę: 
- zabudowa 
mieszkalna 
jednorodzinna, 
- zabudowa 
mieszkaniowa 
wielorodzinna, 
- zabudowa 
handlowo-usługowa, 

Tereny rolnicze z 
przeznaczeniem pod 
zabudowę 
mieszkaniową z 
zakazem lokalizacji 
funkcji uciążliwych dla 
otoczenia  

Obowiązujące ustalenia planu:  
E1/28/TGO 
(Uchwała Nr XXI/156/2004 z 
8.11.2004) 
1) Funkcja wiodąca – uprawy 
polowe, łąki, pastwiska, uprawy 
sadownicze, ogrodnicze. 
2) Funkcja uzupełniająca: 
- urządzenia związane z 
gospodarką rolną, 
- komunikacja - drogi polne,  
- elementy tras turystycznych i 
rowerowych, 
- zieleń śródpolna, 
- infrastruktura techniczna. 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania  

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
planu – zmiana planu 
w trakcie 
opracowania 
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- małe 
przedsiębiorstwa 
produkcyjne, 
- zabudowa 
hotelarsko-
gastronomiczna, 
- zabudowa z 
nieuciążliwymi 
usługami, 
- zabudowa zakładów 
rzemieślniczo-
produkcyjnych, 
Zasady zabudowy i 
zagospodarowania: 
- dachy budynków 
jedno-, dwu- i 
wielospadowe o kącie 
spadków dachu od 5° 
do 56°, 
- liczba kondygnacji 
nadziemnych 3 + 
poddasze użytkowe, 
- możliwa 
powierzchnia 
zabudowy do 70%. 

3) Zasady zagospodarowania 
terenów: 
- w ramach funkcji wiodącej 
ustala się adaptację istniejącego 
zagospodarowania, 
- dopuszcza się realizację 
ścieżek rowerowych i szlaków 
turystycznych wraz z 
elementami małej architektury 
związanymi z obsługą ruchu 
turystycznego, 
- dopuszcza się realizację 
infrastruktury technicznej, 
- zakaz prowadzenia produkcji 
rolnej uciążliwej w stosunku do 
sąsiednich terenów 
mieszkaniowych, 
- Ustala się maksymalna 
wysokość zabudowy 
gospodarczej i realizowanej w 
ramach funkcji uzupełniających 
do 1½ kondygnacji naziemnych 
łącznie z użytkowymi 
poddaszami do 7,0m.  
Wysokość jest liczona od 
poziomu gruntu do kalenicy 
dachu; 
- Ustala się formy dachów : dwu 
i więcej spadowe, symetryczne 
o kącie nachylenia połaci 
dachowych 35°- 50°. 
Niekolidujące z ustaleniami 
zmiany studium, ustalenia 
studium pozwalają na 
przeznaczenie wnioskowanych 
terenów pod zabudowę  

7 13.08.2010 

326, 327 / Ul. 
Powstańców 
Śląskich 
Głogówek 

Przeznaczenie 
działek pod 
następującą 
zabudowę: 
- zabudowa 

Tereny rolnicze, 
stanowisko 
archeologiczne 

Obowiązujące ustalenia planu:  
14. B1/2/U,H,R,P,S ustala się 
następujące dopuszczalne 
kategorie  obiektów:  
1) wymienione w § 6 pkt 3, 5, 6, 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania  

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
planu – zmiana planu 
w trakcie 
opracowania 
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mieszkalna 
jednorodzinna, 
- zabudowa 
mieszkaniowa 
wielorodzinna, 
- zabudowa 
handlowo-usługowa, 
- małe 
przedsiębiorstwa 
produkcyjne, 
- zabudowa 
hotelarsko-
gastronomiczna, 
- zabudowa z 
nieuciążliwymi 
usługami, 
- handel hurtowy i 
detaliczny, 
- zabudowa zakładów 
rzemieślniczo-
produkcyjnych, 
Zasady zabudowy i 
zagospodarowania: 
- dachy budynków 
jeno-, dwu- i 
wielospadowe o kącie 
spadków dachu od 5° 
do 56°, 
- liczba kondygnacji 
nadziemnych 3 + 
poddasze użytkowe, 
- możliwa 
powierzchnia 
zabudowy do 70%, 
- zlikwidowanie strefy 
ochronnej linii 
wysokiego napięcia 
(linia zostanie 
skablowana), 
- przesunięcie strefy 
zieleni izolacyjnej. 

11, 12, 13, 15, 16, 17, 19,  20, 
21, 22 (obiekty gastronomiczne, 
handel, biura, zakłady 
rzemieślniczo-produkcyjne, 
stacje obsługi lub remontowe 
sprzętu budowlanego lub 
rolniczego lub środków 
transportu, małe 
przedsiębiorstwa produkcyjne, 
zieleń urządzona, zieleń 
izolacyjna, drogi wewnętrzne, 
parkingi, garaże, obiekty 
kontenerowe, bazy)  
2) drogi wewnętrzne i ciągi 
pieszo jezdne, infrastruktura 
techniczna, 
3) dozwolona funkcja 
mieszkalna, w formie budynku 
mieszkalnego lub mieszkania 
wbudowanego, związana z 
prowadzoną na terenie 
działalnością, 
2. Na terenie oznaczonym 
symbolem 14. B1/2/U,H,R,P,S  
obowiązują  następujące 
ustalenia dotyczące 
kształtowania budynków: 
1) liczba nadziemnych 
kondygnacji budynków nie 
 większa niż 3, licząc  łącznie 
z  poddaszem , 
3)    wysokość  budynku licząc 
od poziomu terenu przy wejściu 
do budynku do  kalenicy nie 
może   przekraczać 14 m, 
5)  dachy jednospadowe, 
dwuspadowe lub wielospadowe, 
o symetrycznym  układzie  
połaci nachylonych pod kątem 
ok. 20 - 50º,  kryte  dachówką,  
blachodachówką lub gontem, 
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w drugiej linii zabudowy 
dozwolone dachy jednospadowe 
o kącie nachylenia połaci 
dachowych  min.  4°, rodzaj 
pokrycia dachów; dachówka, 
blachodachówka, gont, 
a  w drugiej linii zabudowy 
dozwolone pokrycie blachą 
trapezową  lub blachą płaską. 
4.   Na terenie oznaczonym 
symbolem  14. B1/2/U,H,R,P,S  
dozwolone są wskaźniki: 
a) wskaźnik wielkości 
powierzchni nowej zabudowy w 
stosunku do  powierzchni terenu 
przeznaczonego pod zabudowę 
nie większy niż  0,80, 
wskaźnik powierzchni 
biologicznie czynnej nie 
mniejszy niż 20%. 
 

8 27.08.2010 

337, 336, 339/7, 
Głogówek (AM-
4) 

Zmiana 
umożliwiającą 
wykorzystanie działek 
jako „tereny 
inwestycyjne” z 
funkcją wiodącą – 
zabudowa 
mieszkaniowa, 
usługowa, handlowa, 
rzemiosła 
wytwórczego, 
nieuciążliwy 
przemysł, bazy, 
składy, magazyny. 

Obszary produkcji i 
zaplecza 
technicznego 

Obowiązujące ustalenia planu:  
Uchwała Nr XXI/156/2004 z 
8.11.2004: 
B1/10/KK1 
1) Funkcja wiodąca – tereny 
bocznic kolejowych do likwidacji. 
2) Funkcja uzupełniająca: 
- KDP – tereny komunikacji 
pieszej i rowerowej , 
- TWZ – zieleń terenów 
zurbanizowanych, 
- elementy infrastruktury 
technicznej, 
-  obiekty inżynierskie. 
3) Ustalenia: 
- docelowe przekształcenie w 
KDP i TWZ, 
- dopuszcza się inne 
nieuciążliwe formy użytkowania 
– w zakresie zabudowy 

Do uwzględnienia w 
części 
 
Funkcja mieszkaniowa 
do uwzględnienia jako 
zabudowa mieszkaniowo 
– usługowa. 
 
 
Wprowadzenie zabudowy 
mieszkaniowej wyłącznie 
jako usankcjonowanie 
istniejących budynków 
mieszkaniowych bez 
możliwości rozwoju 
nowej samodzielnej 
funkcji mieszkaniowej na 
terenie. 
- zmiana stuidum w 
trakcie opracowania 

Do uwzględnienia w 
części 
 
Funkcja 
mieszkaniowa do 
uwzględnienia jako 
zabudowa 
mieszkaniowo – 
usługowa. 
 
 
Wprowadzenie 
zabudowy 
mieszkaniowej 
wyłącznie jako 
usankcjonowanie 
istniejących 
budynków 
mieszkaniowych bez 
możliwości rozwoju 
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mieszkaniowej niezgodne ze 
studium 
B1/11/TNW 
1) Funkcja wiodąca – zabudowa 
mieszkaniowa, usługowa, 
handlowa, rzemiosła 
wytwórczego, nieuciążliwy 
przemysł, bazy, składy, 
magazyny. 
2) Funkcja uzupełniająca: 
- zieleń izolacyjna , 
- parkingi, 
- infrastruktura techniczna, 
w zakresie zabudowy 
mieszkaniowej niezgodne ze 
studium 
Uchwała Nr XIII/99/2011 z 
28.11.2011 r. 
Dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 40.P, 
U ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – 
tereny produkcji, usług, baz, 
składów i magazynów – zgodne 
ze studium 

nowej samodzielnej 
funkcji mieszkaniowej 
na terenie. 
- zmiana planu w 
trakcie opracowania 

9 13.08.2010 

653, obręb 
Winiary 
(przy ul. 
Damrota 9) 

 Zabudowa 
powierzchni 
działki do 50% 

 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna do 30 %, 

 Wysokość 
zabudowy 3 
kondygnacje 
pełne + poddasze 
użytkowe 

 Dachy jedno, 
dwuspadowe i 
wielospadowe o 
kącie nachylenia 
5-60 stopni, 

Obszar zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 
 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ 
C2/37/TMJ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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 Możliwość 
zabudowy 
większą ilością 
garaży 

10 27.02.2010 

337, 336, 339/7 
km4 
Głogówek 

Zamiana torów 
kolejowych na tereny 
zabudowy 
mieszkaniowej, 
usługowej, handlowej, 
rzemiosła 
wytwórczego, 
nieuciążliwy 
przemysł, bazy, 
składy, magazyny 

Obszary produkcji i 
zaplecza 
technicznego 
 

40.P,U - TERENY PRODUKCJI, 
USŁUG, BAZ, SKŁADÓW I 
MAGAZYNÓW 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

11 13.08.2010 
572 (przy ul. 3-
go Maja 16) 

 Powierzchnia 
zabudowy działki 
do 80 % 

 Powierzchnia 
zieleni 20 % 

 Wysokość 
zabudowy 3 
kondygnacje + 
poddasze 
użytkowe 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 5 do 60 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki, 

Obszary rozwoju 
zabudowy z 
przeznaczeniem pod 
zabudowę 
mieszkaniową z 
zakazem lokalizacji 
funkcji uciążliwych dla 
otoczenia 
 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
C2/55/TMJ 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

12 13.08.2010 
591/2 (przy ul. 
Szkolnej) 

 Powierzchnia 
zabudowy działki 
do 100 % 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicach działki, 

 Zabudowa 
mieszkaniowa 
wielorodzinna, 

Obszary koncentracji 
usług publicznych i 
komercyjnych 
 

TCM– TERENY USŁUG, 
HANDLU I GASTRONOMII Z 
FUNKCJAMI 
MIESZKANIOWYMI: 
A1/40/TCM 
 

Zgodny z opracowywaną 
zmianą studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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 Zabudowa 
handlowo – 
usługowa, 

 Zabudowa 
gastronomiczna, 

 Zabudowa 
nieuciążliwymi 
usługami, 

 Wysokość 
zabudowy 4 
kondygnacje + 
poddasze 
użytkowe 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 5 do 5 
stopni, 

13 31.05.2011 

614/2, 614/3, 
614/4 km6 
obręb Winiary 
(przy ul. 
Dworcowej) 

Dachy jedno, dwu lub 
wielospadowe o 
nachyleniu połaci 6-
45 stopni 

Obszary zabudowy 
mieszkaniowo - 
usługowej 
 

TUT - TERENY USŁUG, 
HANDLU  I RZEMIOSŁA 
WYTWÓRCZEGO: 
C2/59/TUT 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

14 28.02.2012 
Km4 ob. 
Głogówek 

Na symbolu 
oznaczonym 40.P,U 
ujęcie terenu usług 
oraz składów i 
magazynów w tym 
skład złomu i 
surowców wtórnych, 
a pozostałe bez 
zmian 

Obszary produkcji i 
zaplecza 
technicznego 
 

40.P,U - TERENY PRODUKCJI, 
USŁUG, BAZ, SKŁADÓW I 
MAGAZYNÓW 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

15 21.08.2012 

D1/5/TMZ, 
D1/21/TMZ 
D1/23/TMJ 

Zmiana 
przeznaczenia terenu 
D1/23/TMJ na 
zabudowę, na której 
dopuszczoną będzie 
zabudowa zagrodowa 
Zmiana parametrów 
na wnioskowanych 
terenach na: 
maksymalną 

Obszar o dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 
 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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powierzchnię 
zabudowy 80 % 
działki i minimalną 
powierzchnie 
biologicznie czynną 
10 % działki 

16 04.06.2012 

331, km3 (róg 
ul. Powstańców 
Śląskich i Raja) 
C2/3/TMZ 

Zmiana 
przeznaczenia na 
tereny zabudowy 
usługowej, usług 
obsługi transportu, 
wulkanizacja, 
mechanika 
samochodowa, 
myjnia 
samochodowa, 
Powierzchnia 
zabudowy ok 50% 
powierzchnia działki 

Obszar zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 
 

TMZ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
ZAGRODOWEJ 
 
C2/3/TMZ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

17 15.03.2012 
692/1 km7 
C2/61/TMJ 

Dopuszczenie 
budynku garażowego 
na terenie 
Obecne istniejące 
wskaźniki na terenie 
to 35 % powierzchni 
zabudowy i 65 % 
powierzchni 
biologicznie czynnej 
wniosek o zmianę 
zapisu 
przekraczającego 
istniejące wskaźniki 
zabudowy 

Obszary zabudowy 
mieszkaniowo - 
usługowej 
 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
C2/61/TMJ 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

18 01.03.2012 

614/2, 614/3, 
614/4, 313/1, 
613/2 km6 
obręb Winiary 
(przy ul. 
Dworcowej) 

Dopuszczenie 
wielkopowierzchniow
ych obiektów 
handlowych. 

obszary zabudowy 
mieszkaniowo - 
usługowej 
 

TUT - TERENY USŁUG, 
HANDLU  I RZEMIOSŁA 
WYTWÓRCZEGO: 
C2/59/TUT 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

19 
15.01.2013 

839/01, Oracze 
Wielkie 

Zmiana na tereny 
mieszkaniowe w 

tereny rolnicze z 
przeznaczeniem pod 

Obowiązujące ustalenia planu: 
Obowiązujące ustalenia planu:  

Nie do nie uwzględnia 
 

Nie do nie uwzględnia 
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(AM-5) zabudowie 
zagrodowej. 

zabudowę 
mieszkaniową z 
zakazem lokalizacji 
funkcji uciążliwych dla 
otoczenia 

E1/28/TGO 
(Uchwała Nr XXI/156/2004 z 
8.11.2004) 
1) Funkcja wiodąca – uprawy 
polowe, łąki, pastwiska, uprawy 
sadownicze, ogrodnicze. 
2) Funkcja uzupełniająca: 
- urządzenia związane z 
gospodarką rolną, 
- komunikacja - drogi polne,  
- elementy tras turystycznych i 
rowerowych, 
- zieleń śródpolna, 
- infrastruktura techniczna. 
3) Zasady zagospodarowania 
terenów: 
- w ramach funkcji wiodącej 
ustala się adaptację istniejącego 
zagospodarowania, 
- dopuszcza się realizację 
ścieżek rowerowych i szlaków 
turystycznych wraz z 
elementami małej architektury 
związanymi z obsługą ruchu 
turystycznego, 
- dopuszcza się realizację 
infrastruktury technicznej, 
- zakaz prowadzenia produkcji 
rolnej uciążliwej w stosunku do 
sąsiednich terenów 
mieszkaniowych, 
- Ustala się maksymalna 
wysokość zabudowy 
gospodarczej i realizowanej w 
ramach funkcji uzupełniających 
do 1½ kondygnacji naziemnych 
łącznie z użytkowymi 
poddaszami do 7,0m.  
Wysokość jest liczona od 
poziomu gruntu do kalenicy 
dachu; 

Wprowadzenie zabudowy 
zagrodowej w granicach 
miasta, we wskazanej 
lokalizacji  nie pożądane.  
Obecne ustalenia 
studium są optymalne dla 
przedmiotowego terenu. 
 

Wprowadzenie 
zabudowy 
zagrodowej w 
granicach miasta, we 
wskazanej lokalizacji  
nie pożądane 
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- Ustala się formy dachów : dwu 
i więcej spadowe, symetryczne 
o kącie nachylenia połaci 
dachowych 35°- 50°. 
Niekolidujące z ustaleniami 
zmiany studium, ustalenia 
studium pozwalają na 
przeznaczenie wnioskowanych 
terenów pod zabudowę 
 

20 

24.01.2013 950, 949, 948 

Przesunięcie 
zaznaczonej w planie 
zagospodarowania 
miasta obwodnicy o 
symbolu KDS/E2 w 
kierunku 
południowym – 
projektowana 
obwodnica koliduje z 
projektowaną 
inwestycją na moich 
działkach. 

Tereny rolne, 
gazociąg 
wysokoprężny, tereny 
komunikacji – 
obwodnica miasta 

Obowiązujące ustalenia planu: 
E1/34/TGW 
1) Funkcja wiodąca – obiekty 
gospodarstw rolnych związane z 
produkcją i wytwórczością 
rolniczą. 
2) Funkcja uzupełniająca : 
- obiekty biurowo-
administracyjne, 
- obiekty składowo-
magazynowe, 
- zieleń izolacyjna, 
- infrastruktura techniczna, 
- w jednostce E1/34/TGW – 
usługi komunikacji (TUS) 
ograniczone do bazy 
transportowej. 
- niezgodne z ustaleniami w 
studium – w studium strefa 
ochronna od gazociągu 
wysokoprężnego  
E2/2/TGO 
1) Funkcja wiodąca – uprawy 
polowe, łąki, pastwiska, uprawy 
sadownicze, ogrodnicze. 
2) Funkcja uzupełniająca : 
- urządzenia związane z 
gospodarką rolną, 
- komunikacja - drogi polne, 
- elementy tras turystycznych i 
rowerowych, 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania  

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
planu – zmiana planu 
w trakcie 
opracowania 
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- zieleń śródpolna, 
- infrastruktura techniczna. 
Zgodne z ustaleniami studium 
KDS/E2 – obwodnica 
południowa, odcinek od KDG/4 
do KDG/1 
1) Funkcja wiodąca – 
projektowana ulica 
jednojezdniowa dwupasmowa 
(1x2) o liniach  
rozgraniczających szerokości 
50m. Docelowo dwujezdniowa 
czteropasmowa (2x2). 
2) Funkcje uzupełniające : 
- KDD, KDP – tereny 
komunikacji drogowej, pieszej i 
rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów 
zurbanizowanych, 
- elementy infrastruktury 
technicznej (bez budynków), 
- obiekty inżynierskie 
- urządzenia zabezpieczające 
(ekrany akustyczne, wały 
ziemne) i urządzenia ochrony 
środowiska. 
3) Ustalenia : 
- linia zabudowy projektowanych 
i rozbudowywanych obiektów 
budowlanych w odległości od 
krawędzi jezdni - min. 10m. na 
terenach zabudowy i 25m. poza 
terenem zabudowy. 

21 

13.02.2013 

720/2, 721, 722, 
723, 724, 725, 
726/1, 726/2, 
727/1, 727/2, 
727/3, 728, 729, 
730, 731, 732, 
733, 734, 
 735/1, 735/2, 

Proszę o ujęcie w 
projekcie zmiany 
mpzp  miasta 
Głogówek niżej 
wymienionych funkcji: 
1) zabudowa 
usługowa, 
mieszkaniowa, usługi 

Tereny zabudowy 
techniczno – 
produkcyjnej i 
usługowej, gazociąg 
wysokoprężny, tereny 
komunikacji – 
obwodnica miasta 

Obowiązujące ustalenia planu: 
TWZ – tereny zieleni urządzonej 
: 
Obowiązują : 
a) Funkcja wiodąca – parki i 
skwery. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- elementy tras turystycznych i 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania  

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
planu – zmiana planu 
w trakcie 
opracowania 
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736/1, 736/2, 
737/1 
Winiary (AM-7) 

nieuciążliwe, usługi 
bytowe, produkcja, 
obiekty kontenerowe, 
usługi turystyki, zieleń 
urządzona 
2) powierzchnia 
zabudowy 80% 
terenu nieruchomości 
maksymalna 
wysokość zabudowy 
do 12 metrów, do 3 
kondygnacji w tym 
poddasze użytkowe. 

rowerowych, 
- parkingi, 
- nieuciążliwe elementy 
infrastruktury technicznej. 
 
TPP - tereny przemysłu, baz i 
składów: 
a) Funkcja wiodąca – zabudowa 
przemysłowa, bazy, składy, 
magazyny. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, 
- parkingi, 
- infrastruktura techniczna. 
c) Zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną 
możliwą powierzchnię zabudowy 
do 40% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, 
- ustala się minimalną 
powierzchnię terenów czynnych 
biologicznie na 30% powierzchni 
działki budowlanej, 
- adaptacja zabudowy 
mieszkaniowej  i usługowej, 
- ustala się wysokość zabudowy 
2 kondygnacje + poddasze 
użytkowe; 
 
KDG - tereny komunikacji – ulice 
główne planowane: 
KDG/C1 – obwodnica północno-
wschodnia 
a) Funkcja wiodąca – 
projektowana ulica 
jednojezdniowa dwupasmowa 
(1x2) o liniach rozgraniczających 
szerokości 35m. 
b) Funkcje uzupełniające : 
- KDP – tereny komunikacji 
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pieszej i rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów 
zurbanizowanych, 
elementy infrastruktury 
technicznej (bez budynków), 
- obiekty inżynierskie, 
- urządzenia zabezpieczające 
(ekrany akustyczne, wały 
ziemne) i urządzenia ochrony 
środowiska. 
 
KDD – tereny komunikacji – 
ulice dojazdowe – istniejące i 
projektowane: 
a) Funkcja wiodąca – ulica 
jednojezdniowa dwupasmowa 
(1x2) o liniach rozgraniczających 
szerokości: 
- na terenach zainwestowanych 
- według przebiegu granic 
własności, 
- na terenach 
niezainwestowanych i tam, 
gdzie istnieje możliwość 
poszerzenia pasa ulicznego – 
10m, 
b) Funkcje uzupełniające : 
- KDP – tereny komunikacji 
pieszej i rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów 
zurbanizowanych, 
elementy infrastruktury 
technicznej (bez budynków), 
- obiekty inżynierskie. 
 

22 

13.02.2013 
667, 668, 669, 
672/6, 680, 

Zmiana mpzp  miasta 
Głogówek niżej 
wymienionych funkcji: 
1) zabudowa 
usługowa, 
mieszkaniowa, usługi 

Tereny zabudowy 
techniczno – 
produkcyjnej i 
usługowej, gazociąg 
wysokoprężny, tereny 
komunikacji – 

TPP - tereny przemysłu, baz i 
składów: 
a) Funkcja wiodąca – zabudowa 
przemysłowa, bazy, składy, 
magazyny. 
b) Funkcja uzupełniająca : 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania  

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
planu – zmiana planu 
w trakcie 
opracowania 
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nieuciążliwe, usługi 
bytowe, produkcja, 
obiekty kontenerowe, 
usługi turystyki, zieleń 
urządzona 
2) powierzchnia 
zabudowy 80% 
terenu nieruchomości 
maksymalna 
wysokość zabudowy 
do 12 metrów, do 3 
kondygnacji w tym 
poddasze użytkowe. 

obwodnica miasta - zieleń izolacyjna, 
- parkingi, 
- infrastruktura techniczna. 
c) Zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną 
możliwą powierzchnię zabudowy 
do 40% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, 
- ustala się minimalną 
powierzchnię terenów czynnych 
biologicznie na 30% powierzchni 
działki budowlanej, 
- adaptacja zabudowy 
mieszkaniowej  i usługowej, 
- ustala się wysokość zabudowy 
2 kondygnacje + poddasze 
użytkowe; 
 
KDG - tereny komunikacji – ulice 
główne planowane: 
KDG/C1 – obwodnica północno-
wschodnia 
a) Funkcja wiodąca – 
projektowana ulica 
jednojezdniowa dwupasmowa 
(1x2) o liniach rozgraniczających 
szerokości 35m. 
b) Funkcje uzupełniające : 
- KDP – tereny komunikacji 
pieszej i rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów 
zurbanizowanych, 
elementy infrastruktury 
technicznej (bez budynków), 
- obiekty inżynierskie, 
- urządzenia zabezpieczające 
(ekrany akustyczne, wały 
ziemne) i urządzenia ochrony 
środowiska. 
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KDD – tereny komunikacji – 
ulice dojazdowe – istniejące i 
projektowane: 
a) Funkcja wiodąca – ulica 
jednojezdniowa dwupasmowa 
(1x2) o liniach rozgraniczających 
szerokości: 
- na terenach zainwestowanych 
- według przebiegu granic 
własności, 
- na terenach 
niezainwestowanych i tam, 
gdzie istnieje możliwość 
poszerzenia pasa ulicznego – 
10m, 
b) Funkcje uzupełniające : 
- KDP – tereny komunikacji 
pieszej i rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów 
zurbanizowanych, 
elementy infrastruktury 
technicznej (bez budynków), 
- obiekty inżynierskie. 
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13.02.2013 
648, 649,  
646 

Zmiana mpzp  miasta 
Głogówek niżej 
wymienionych funkcji: 
1) zabudowa 
usługowa, 
mieszkaniowa, usługi 
nieuciążliwe, usługi 
bytowe, produkcja, 
obiekty kontenerowe, 
usługi turystyki, zieleń 
urządzona 
2) powierzchnia 
zabudowy 80% 
terenu nieruchomości 
maksymalna 
wysokość zabudowy 
do 12 metrów, do 3 
kondygnacji w tym 

Obszary zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej  

Obowiązujące ustalenia planu: 
TPP - tereny przemysłu, baz i 
składów: 
a) Funkcja wiodąca – zabudowa 
przemysłowa, bazy, składy, 
magazyny. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, 
- parkingi, 
- infrastruktura techniczna. 
c) Zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną 
możliwą powierzchnię zabudowy 
do 40% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, 
- ustala się minimalną 
powierzchnię terenów czynnych 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania  

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
planu – zmiana planu 
w trakcie 
opracowania 
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poddasze użytkowe. biologicznie na 30% powierzchni 
działki budowlanej, 
- adaptacja zabudowy 
mieszkaniowej  i usługowej, 
- ustala się wysokość zabudowy 
2 kondygnacje + poddasze 
użytkowe; 
Niezgodne z ustaleniami 
studium 
TMJ - tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje 
handlowe, gastronomiczne, 
usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, 
przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy 
infrastruktury technicznej, 
c) Zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną 
możliwą powierzchnię zabudowy 
do 30% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, 
- ustala się minimalną 
powierzchnię terenów czynnych 
biologicznie na 50% powierzchni 
działki budowlanej, 
- zaleca się ogrodzenie 
nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy 
zagrodowej, wielorodzinnej i 
usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, 
nadbudowę, przebudowę oraz 
budowę nowych obiektów : 
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zagrodowych, wielorodzinnych i 
usługowych w ramach istniejącej 
nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do 
nowych działek budowlanych 
ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – 
jednojezdniowych o dwóch 
pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie 
ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i 
urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych 
garaży wolnostojących (powyżej 
2 sztuk). 
- ustala się wysokość zabudowy 
2 kondygnacje + poddasze 
użytkowe; 
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20.02.2013 
235, 236, 275 
Wielkie Oracze 

Zmiana na możliwość 
zabudowy całej 
powierzchni 
przedmiotowej działki 
do 95%, ograniczyć 
powierzchnię zielenie 
do 5%, zwiększyć 
wysokość zabudowy 
do 15 m, spadki 
dachów (jedno-, dwu- 
i wielospadowych) o 
kącie nachylenia od 
5° do 50° oraz 
możliwość zabudowy 
w granicy działki. 
Parametry te są 
ściśle związane z 
aktualną zabudową 
działki. 

Obszary lasów o 
obniżonych walorach 
przyrodniczych 
niezgodnych z 
siedliskiem 

Obowiązujące ustalenia planu: 
D1/5/TMZ 
Tereny zabudowy 
mieszkaniowej zagrodowej 
3) Zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną 
możliwą powierzchnię zabudowy 
do 25% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, 
- ustala się minimalną 
powierzchnię terenów czynnych 
biologicznie na 60% powierzchni 
działki budowlanej, 
- ustala się wysokość zabudowy 
2 kondygnacje + poddasze 
użytkowe, 
- ustala się formy dachów : dwu i 
więcej spadowe, symetryczne o 
kącie nachylenia połaci 
dachowych 35°- 50°; 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana w trakcie 
opracowania  
 
 
 
obszar na pograniczu 
terenów zalewowych do 
uwzględnienia w zakresie 
w jakim pozwolą na to 
uzgodnienia i opinie 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
planu – zmiana 
studium w trakcie 
opracowania 
 
obszar na pograniczu 
terenów zalewowych 
do uwzględnienia w 
zakresie w jakim 
pozwolą na to 
uzgodnienia i opinie 
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D1/3/TGO 
1) Funkcja wiodąca – uprawy 
polowe, łąki, pastwiska, uprawy 
sadownicze, ogrodnicze. 
2) Funkcja uzupełniająca : 
- urządzenia związane z 
gospodarką rolną, 
- komunikacja - drogi polne, 
- elementy tras turystycznych i 
rowerowych, 
- zieleń śródpolna, 
- infrastruktura techniczna. 
3) Zasady zagospodarowania 
terenów : 
- w ramach funkcji wiodącej 
ustala się adaptację istniejącego 
zagospodarowania, 
- dopuszcza się przekształcenia 
w inne formy zagospodarowania 
określone w ramach funkcji 
wiodącej, 
- dopuszcza się zabudowę 
siedliskową związaną z 
gospodarką rolną, 
- dopuszcza się realizację 
ścieżek rowerowych i szlaków 
turystycznych wraz z 
elementami małej architektury 
związanymi z obsługą ruchu 
turystycznego, 
- dopuszcza się realizację 
infrastruktury technicznej, 
- Ustala się maksymalna 
wysokość zabudowy 
gospodarczej i realizowanej w 
ramach funkcji uzupełniających 
do 1½ kondygnacji naziemnych 
łącznie z użytkowymi 
poddaszami do 7,0m.  
Wysokość jest liczona od 
poziomu gruntu do kalenicy 
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dachu; 
- Ustala się formy dachów : dwu 
i więcej spadowe, symetryczne 
o kącie nachylenia połaci 
dachowych 35°- 50°. 
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26.02.2013 
229, 232, 276 
Wielkie Oracze 

Zmiana na możliwość 
zabudowy całej 
powierzchni 
przedmiotowej działki 
do 95%, ograniczyć 
powierzchnię zieleni 
do 5%, zwiększyć 
wysokość zabudowy 
do 15 m, spadki 
dachów (jedno-, dwu- 
i wielospadowych) o 
kącie nachylenia od 
3° do 50° oraz 
możliwość zabudowy 
w granicy działki. 
Parametry te są 
ściśle związane z 
aktualną zabudową 
działki 

Obszary lasów o 
obniżonych walorach 
przyrodniczych 
niezgodnych z 
siedliskiem 

Obowiązujące ustalenia planu 
D1/5/TMZ 
3) Zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną 
możliwą powierzchnię zabudowy 
do 25% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, 
- ustala się minimalną 
powierzchnię terenów czynnych 
biologicznie na 60% powierzchni 
działki budowlanej, 
 - ustala się wysokość zabudowy 
2 kondygnacje + poddasze 
użytkowe, 
- ustala się formy dachów : dwu i 
więcej spadowe, symetryczne o 
kącie nachylenia połaci 
dachowych 35°- 50°; 
 
D1/3/TGO 
1) Funkcja wiodąca – uprawy 
polowe, łąki, pastwiska, uprawy 
sadownicze, ogrodnicze. 
2) Funkcja uzupełniająca : 
- urządzenia związane z 
gospodarką rolną, 
- komunikacja - drogi polne, 
- elementy tras turystycznych i 
rowerowych, 
- zieleń śródpolna, 
- infrastruktura techniczna. 
3) Zasady zagospodarowania 
terenów : 
- w ramach funkcji wiodącej 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana w trakcie 
opracowania  
 
 
 
obszar na pograniczu 
terenów zalewowych do 
uwzględnienia w zakresie 
w jakim pozwolą na to 
uzgodnienia i opinie 

Do uwzględnienia  
Wymagana planu 
studium – zmiana 
studium w trakcie 
opracowania 
 
obszar na pograniczu 
terenów zalewowych 
do uwzględnienia w 
zakresie w jakim 
pozwolą na to 
uzgodnienia i opinie 
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ustala się adaptację istniejącego 
zagospodarowania, 
- dopuszcza się przekształcenia 
w inne formy zagospodarowania 
określone w ramach funkcji 
wiodącej, 
- dopuszcza się zabudowę 
siedliskową związaną z 
gospodarką rolną, 
- dopuszcza się realizację 
ścieżek rowerowych i szlaków 
turystycznych wraz z 
elementami małej architektury 
związanymi z obsługą ruchu 
turystycznego, 
- dopuszcza się realizację 
infrastruktury technicznej, 
- Ustala się maksymalna 
wysokość zabudowy 
gospodarczej i realizowanej w 
ramach funkcji uzupełniających 
do 1½ kondygnacji naziemnych 
łącznie z użytkowymi 
poddaszami do 7,0m.  
Wysokość jest liczona od 
poziomu gruntu do kalenicy 
dachu; 
- Ustala się formy dachów : dwu 
i więcej spadowe, symetryczne 
o kącie nachylenia połaci 
dachowych 35°- 50°. 
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26.02.2013 
675/2, 682/2, 
Winiary 

Zmiana sposobu 
użytkowania działek. 
Działki te dotychczas 
wykorzystywane są 
do celów  rolniczych. 
Wnioskuję o ujęcie w 
nowym plwani 
zagospodarowania 
przestrzennego 
wymienionych działek 

Obszary zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej, 
obszary produkcji i 
zaplecza 
technicznego, 
obwodnica miasta  

Obowiązujące ustalenia planu: 
C1/7/TMZ 
1) Funkcja wiodąca - zabudowa 
mieszkaniowa zagrodowa z 
dopuszczeniem zabudowy 
jednorodzinnej. 
2) Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, 
przydomowa itp., 

Do uwzględnienia  w 
części 
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana w trakcie 
opracowania  
 
Rekomendowana zmiana 
studium w zakresie 
uzupełnienia funkcji 

Do uwzględnienia  w 
części 
Wymagana zmiana 
planu 
- zmiana w trakcie 
opracowania  
 
Rekomendowana 
zmiana studium w 
zakresie uzupełnienia 
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pod budownictwo 
ogólne (myjnia 
samochodowa dla 
tirów). 

- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy 
infrastruktury technicznej; 
 
C2/32/TPP 
1) Funkcja wiodąca – zabudowa 
przemysłowa, bazy, składy, 
magazyny. 
2) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, 
- parkingi, 
- infrastruktura techniczna. 

mieszkaniowej o 
wnioskowane funkcje 
usługowe.  
Alternatywnie możliwa 
jest zmiana terenu na 
funkcje produkcyjno – 
usługowe z 
ograniczeniem zabudowy 
mieszkaniowej do 
usankcjonowania 
istniejących obiektów. 
 

funkcji mieszkaniowej 
o wnioskowane 
funkcje usługowe.  
Alternatywnie 
możliwa jest zmiana 
terenu na funkcje 
produkcyjno – 
usługowe z 
ograniczeniem 
zabudowy 
mieszkaniowej do 
usankcjonowania 
istniejących obiektów 
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26.02.2013 
404, 389, 355 
Winiary 

Na działce nr 404 i 
389 wnioskuję o 
zmianę kąta 
nachylenia połaci 
dachowej z  35°-45° 
na 10°-45°. 
Na działce nr 355 
wnioskuję o zmianę z 
terenu komunikacji 
(ulice główne 
planowane KDG) na 
teren zabudowy 
mieszkaniowej z 
uwzględnieniem 
zmiany kąta 
nachylenia połaci 
dachowej z 35°-45° 
na 10°-45°. 
Na wyżej 
wymienionych 
działkach wnioskuję 
także aby uwzględnić 
wysokość budynków 
do 14 m i funkcje 
handlu i usług. 

Obszary produkcji i 
zaplecza 
technicznego, 
obwodnica  

C2/9/TMJ 
1) Funkcja wiodąca - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 
2) Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje 
handlowe, gastronomiczne, 
usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, 
przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy 
infrastruktury technicznej, 
3) Zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenów : 
- ustala się wysokość zabudowy 
2 kondygnacje + poddasze 
użytkowe, 
- ustala się formy dachów : dwu i 
więcej spadowe, symetryczne o 
kącie nachylenia połaci 
dachowych 35°- 50°; 
Niezgodne ze studium 
 
KDG/C1 
1.Funkcja wiodąca – 
projektowana ulica 
jednojezdniowa dwupasmowa 

Do uwzględnienia  w 
części 
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana w trakcie 
opracowania  
 
Rekomendowana zmiana 
studium w zakresie 
uzupełnienia funkcji 
mieszkaniowej o 
wnioskowane funkcje 
usługowe.  
Alternatywnie możliwa 
jest zmiana terenu na 
funkcje produkcyjno – 
usługowe z 
ograniczeniem zabudowy 
mieszkaniowej do 
usankcjonowania 
istniejących obiektów. 
 

Do uwzględnienia  w 
części 
Wymagana zmiana 
planu 
- zmiana w trakcie 
opracowania  
 
Rekomendowana 
zmiana studium w 
zakresie uzupełnienia 
funkcji mieszkaniowej 
o wnioskowane 
funkcje usługowe.  
Alternatywnie 
możliwa jest zmiana 
terenu na funkcje 
produkcyjno – 
usługowe z 
ograniczeniem 
zabudowy 
mieszkaniowej do 
usankcjonowania 
istniejących obiektów 
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(1x2) o liniach rozgraniczających 
szerokości 35m. 
2.Funkcje uzupełniające : 
- KDP – tereny komunikacji 
pieszej i rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów 
zurbanizowanych, 
- elementy infrastruktury 
technicznej (bez budynków), 
- obiekty inżynierskie, 
- urządzenia zabezpieczające 
(ekrany akustyczne, wały 
ziemne) i urządzenia ochrony 
środowiska. 
Zgodne ze studium 

28 

28.02.2013 

108/12, 108/8, 
18/9 
(AM-3) 
Głogowiec 

Ul. Głogowiec ustalić 
w planie powierzchnię 
biologicznie czynną 
10%, powierzchnie 
zabudowy 90%, 
wysokość zabudowy 
14 m (trzy 
kondygnacje w tym 
poddasze użytkowe), 
usługi bytowe, bazy, 
składy, magazyny, 
garaże, usługi, usługi 
nieuciążliwe, 
produkcja, obiekty 
kontenerowe, 
zabudowa 
mieszkaniowa, 
zabudowa 
zagrodowa, 
wytwórnia biogazu, 
hurtownie, handel, 
parking, warsztaty. 

Obszaru koncentracji 
urządzeń rolnictwa 

Obowiązujące ustalenia planu: 
D2/8/TGW 
a) Funkcja wiodąca – obiekty 
gospodarstw rolnych związane z 
produkcją i wytwórczością 
rolniczą. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- obiekty biurowo-
administracyjne, 
- obiekty składowo-
magazynowe, 
- zieleń izolacyjna, 
- infrastruktura techniczna. 
c) Zasady zabudowy i 
zagospodarowania terenów : 
- nie normuje się maksymalnej 
powierzchni zabudowy i terenów 
biologicznie czynnych, 
- dopuszcza się lokalizację tras 
i urządzeń komunikacyjnych, 
- zamknięcie strefy 
oddziaływania w granicach 
działki, 
- obowiązek wprowadzenia 
urządzeń i technologii 
ograniczających szkodliwy 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania  

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
planu – zmiana planu 
w trakcie 
opracowania 
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wpływ prowadzonej działalności 
na środowisko naturalne, 
- nakazuje się utworzenie 
pasów zieleni izolacyjnej, 
- ochrona istniejącej zieleni, 
- zakaz realizacji nowych 
obiektów bez uprzedniego 
uzbrojenia terenu zwłaszcza w 
zakresie gospodarki wodno-
ściekowej 
- ustala się zakaz 
odprowadzania ścieków 
sanitarnych i technologicznych 
do wód i ziemi bez ważnego 
pozwolenia wodnoprawnego. 
- ustala się wysokość zabudowy 
2 kondygnacje + poddasze 
użytkowe. 

29 

28.02.2013 

90 
(AM-1) 
Winiary 

Przeznaczenie całej 
działki pod zabudowę 
mieszkaniową wraz z 
potrzebną 
infrastrukturą, typ 
zabudowy mieszany 
tj. domki 
jednorodzinne, 
zabudowa szeregowa 
lub budynki 
wielorodzinne. 

Tereny rolne, strefa 
ochrony ekspozycji, 
obwodnica miasta, 
częściowo obszary 
produkcji i zaplecza 
technicznego 

Obowiązujące ustalenia planu: 
C1/2/TUT 
1) Funkcja wiodąca – zabudowa 
usługowa, handlowa i rzemiosła 
wytwórczego, hurtownie, małe 
zakłady wytwórcze. 
2) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, 
ogólnodostępna, 
- parkingi, 
- infrastruktura techniczna, 
niezgodne z ustaleniami studium  
C1/1/TGO 
1)  Funkcja wiodąca – uprawy 
polowe, łąki, pastwiska, uprawy 
sadownicze, ogrodnicze. 
2) Funkcja uzupełniająca : 
- urządzenia związane z 
gospodarką rolną, 
- komunikacja - drogi polne, 
- elementy tras turystycznych i 
rowerowych, 
- zieleń śródpolna, 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania  

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
planu – zmiana planu 
w trakcie 
opracowania 
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- infrastruktura techniczna. 
 
KDG/C1 – obwodnica północno-
wschodnia, 
1) Funkcja wiodąca – 
projektowana ulica 
jednojezdniowa dwupasmowa 
(1x2) o liniach rozgraniczających 
szerokości 35m. 
Zgodne z ustaleniami studium 
2) Funkcje uzupełniające : 
- KDP – tereny komunikacji 
pieszej i rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów 
zurbanizowanych, 
- elementy infrastruktury 
technicznej (bez budynków), 
- obiekty inżynierskie, 
- urządzenia zabezpieczające 
(ekrany akustyczne, wały 
ziemne) i urządzenia ochrony 
środowiska. 
 
C2/1/TMJ 
1) Funkcja wiodąca - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 
2) Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje 
handlowe, gastronomiczne, 
usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, 
przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy 
infrastruktury technicznej, 
Niezgodne z ustaleniami 
studium 

30 
28.02.2013 

89/4 
(AM-1) Winiary 

Możliwość 
wybudowania stacji 
paliw, myjni 

Tereny rolne, strefa 
ochrony ekspozycji, 
obwodnica miasta, 

Obowiązujące ustalenia planu: 
C1/2/TUT 
1) Funkcja wiodąca – zabudowa 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
planu – zmiana planu 
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samochodowej, bazy 
transportowej 
(parking samochodów 
ciężarowych i 
warsztatu 
samochodowego) jak 
również ustawienia 
solarów 
energetycznych 

częściowo obszary 
produkcji i zaplecza 
technicznego 

usługowa, handlowa i rzemiosła 
wytwórczego, hurtownie, małe 
zakłady wytwórcze. 
2) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, 
ogólnodostępna, 
- parkingi, 
- infrastruktura techniczna, 
Niezgodne z ustaleniami 
studium 
C1/1/TGO 
1) funkcja wiodąca – uprawy 
polowe, łąki, pastwiska, uprawy 
sadownicze, ogrodnicze. 
2) Funkcja uzupełniająca : 
- urządzenia związane z 
gospodarką rolną, 
- komunikacja - drogi polne, 
- elementy tras turystycznych i 
rowerowych, 
- zieleń śródpolna, 
- infrastruktura techniczna. 
Zgodne z ustaleniami studium 

- zmiana studium w 
trakcie opracowania  

w trakcie 
opracowania 

31 

22.04.2013 

912/7, 912/8, 
912/6 
(AM-8) 
Głogówek 

Ujęcie w miejscowym 
planie 
zagospodarowania 
przestrzennego 
miasta Głogówka dla 
działek oznaczonych 
numerami 912/6, 
912/7, 912/8 
dopuszczenia 
istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej z 
dopuszczeniem jej 
rozbudowy, 
przebudowy, 
nadbudowy, 
dobudowy i 
odbudowy. 

Obszary produkcji i 
zaplecza 
technicznego, 
gazociąg wysokiego 
ciśnienia, obwodnica 
miasta  

Obowiązujące usta 
Dla terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 41.P, 
U ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – 
tereny produkcji oraz usług; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) istniejąca zabudowa 
mieszkaniowa, 
b) stacje obsługi lub remontowe 
sprzętu budowlanego, lub 
rolniczego, lub środków 
transportu, 
c) bazy składy i magazyny; 
niezgodne z ustaleniami studium 
w zakresie gazociągu wysokiego 
ciśnienia  
KDS/E2 -obwodnica 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania  

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
planu – zmiana planu 
w trakcie 
opracowania 
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południowa, odcinek od KDG/4 
do KDG/1 
Zgodne z ustaleniami studium 

32 

27.06.2013 64/28, Wierzch 

Przeznaczenie pod 
tereny zabudowy 
produkcyjno -
usługowej  

Obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

Brak planu miejscowego  

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania  

Do uwzględnienia  
Wymagane 
opracowanie planu 
miejscowgo 

33 

27.05.2013 720/1, Winiary  
Zmiana 
przeznaczenia na 
tereny rolne  

Obszary produkcji i 
zaplecza 
technicznego 

Obowiązujące ustalenia planu: 
C2/46/TWZ – TERENY ZIELENI 
URZĄDZONEJ : 
 
OBOWIĄZUJĄ : 
a) Funkcja wiodąca – parki i 
skwery. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- elementy tras 
turystycznych i rowerowych, 
- parkingi, 
- nieuciążliwe elementy 
infrastruktury technicznej. 
 
KDL/C2.5 – TERENY 
KOMUNIKACJI – ULICE 
LOKALNE – ISTNIEJĄCE I 
PROJEKTOWANE: 
OBOWIĄZUJĄ : 
a) Funkcja wiodąca – ulica 
jednojezdniowa dwupasmowa 
(1x2) o liniach rozgraniczających 
szerokości : 
- na terenach 
zainwestowanych - szerokości 
według przebiegu granic 
własności, 
- na terenach 
niezainwestowanych i tam, 
gdzie istnieje możliwość 
poszerzenia pasa ulicznego – 
12m, 
b) Funkcje uzupełniające : 

Nie do uwzględnienia 
 
 
Wprowadzenie terenów 
rolnych w granicach 
miasta, we wskazanej 
lokalizacji  nie pożądana.   

Nie do uwzględnienia 
 
 
Wprowadzenie 
terenów rolnych w 
granicach miasta, we 
wskazanej lokalizacji  
nie pożądane 
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- KDP – tereny 
komunikacji pieszej i rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów 
zurbanizowanych, 
- elementy infrastruktury 
technicznej (bez budynków), 
- obiekty inżynierskie. 
c) Ustalenia : 
- linia zabudowy 
projektowanych i 
rozbudowywanych obiektów 
budowlanych w odległości od 
krawędzi jezdni - min. 6m. na 
terenach zabudowy i 15m. poza 
terenem zabudowy, 
- na odcinkach 
zabudowanych wydzielić 
chodniki conajmniej po jednej 
stronie ulicy, 
- poza terenami 
zabudowanymi wydzielić 
utwardzone pobocze dla 
pieszych, 
- zalecenie ujmowania i 
oczyszczania całości ścieków 
deszczowych, 
Niekolidujące z ustaleniami 
zmiany studium, ustalenia 
studium pozwalają na 
przeznaczenie wnioskowanych 
terenów pod zabudowę 

34 

20.09.2013 

89/4, 90, 
Winiary 
Am1 

Dz. 89/4 – 
zlokalizowanie 
urządzeń pod energie 
odnawialną (płyty 
galwaniczne) ok. 2 ha 
Oraz tereny 
inwestycyjne przy 
drodze wojewódzkiej 
ok 2 ha 
Dz. 90 zmiana na 

Tereny rolne, strefa 
ochrony ekspozycji, 
obwodnica miasta, 
częściowo obszary 
produkcji i zaplecza 
technicznego 

Obowiązujące ustalenia planu: 
C1/2/TUT 
1) Funkcja wiodąca – zabudowa 
usługowa, handlowa i rzemiosła 
wytwórczego, hurtownie, małe 
zakłady wytwórcze. 
2) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, 
ogólnodostępna, 
- parkingi, 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania  

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
planu – zmiana planu 
w trakcie 
opracowania 
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zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną z 
usługami 
 

- infrastruktura techniczna, 
Niezgodne z ustaleniami 
studium 
C1/1/TGO 
1) funkcja wiodąca – uprawy 
polowe, łąki, pastwiska, uprawy 
sadownicze, ogrodnicze. 
2) Funkcja uzupełniająca : 
- urządzenia związane z 
gospodarką rolną, 
- komunikacja - drogi polne, 
- elementy tras turystycznych i 
rowerowych, 
- zieleń śródpolna, 
- infrastruktura techniczna. 
Zgodne z ustaleniami studium 

35 

29.10.2013 

943, 945/1, 946, 
940, 948, 941, 
949, 950, 942 
Głogówek ul. 
Zbożowa 
Obręb 
Głogówek am8 

Zmiana po zabudowę 
intensywnego 
rolnictwa 

Obszary produkcji i 
zaplecza 
technicznego Tereny 
rolne, gazociąg 
wysokoprężny, tereny 
komunikacji – 
obwodnica miasta 

Obowiązujące ustalenia planu: 
E1/34/TGW 
1) Funkcja wiodąca – obiekty 
gospodarstw rolnych związane z 
produkcją i wytwórczością 
rolniczą. 
2) Funkcja uzupełniająca : 
- obiekty biurowo-
administracyjne, 
- obiekty składowo-
magazynowe, 
- zieleń izolacyjna, 
- infrastruktura techniczna, 
- w jednostce E1/34/TGW – 
usługi komunikacji (TUS) 
ograniczone do bazy 
transportowej. 
- niezgodne z ustaleniami w 
studium – w studium strefa 
ochronna od gazociągu 
wysokoprężnego  
E2/2/TGO 
1) Funkcja wiodąca – uprawy 
polowe, łąki, pastwiska, uprawy 
sadownicze, ogrodnicze. 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania  

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
planu – zmiana planu 
w trakcie 
opracowania 
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2) Funkcja uzupełniająca : 
- urządzenia związane z 
gospodarką rolną, 
- komunikacja - drogi polne, 
- elementy tras turystycznych i 
rowerowych, 
- zieleń śródpolna, 
- infrastruktura techniczna. 
Zgodne z ustaleniami studium 
KDS/E2 – obwodnica 
południowa, odcinek od KDG/4 
do KDG/1 
1) Funkcja wiodąca – 
projektowana ulica 
jednojezdniowa dwupasmowa 
(1x2) o liniach  
rozgraniczających szerokości 
50m. Docelowo dwujezdniowa 
czteropasmowa (2x2). 
2) Funkcje uzupełniające : 
- KDD, KDP – tereny 
komunikacji drogowej, pieszej i 
rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów 
zurbanizowanych, 
- elementy infrastruktury 
technicznej (bez budynków), 
- obiekty inżynierskie 
- urządzenia zabezpieczające 
(ekrany akustyczne, wały 
ziemne) i urządzenia ochrony 
środowiska. 
3) Ustalenia : 
- linia zabudowy projektowanych 
i rozbudowywanych obiektów 
budowlanych w odległości od 
krawędzi jezdni - min. 10m. na 
terenach zabudowy i 25m. poza 
terenem zabudowy. 

36 
 

29.10.2013 19.MN,MW,U,P 
Pozostawienie 
dotychczasowego 

Obszary produkcji i 
zaplecza 

Obowiązujące ustalenia planu: 
19.MN,MW,U,P 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
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przeznaczenia 
usługowego i 
produkcyjnego i 
zmiany zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej dla 
właściciela zakładu 
pracy 

technicznego 1) przeznaczenie podstawowe 

– tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej, zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej, usług, 

produkcji oraz baz, składów i 

magazynów; 

2) przeznaczenie 

uzupełniające: 

a) istniejąca zabudowa 

zagrodowa, 

b) stacje obsługi lub 

remontowe sprzętu 

budowlanego, lub 

rolniczego, lub środków 

transportu; 

 

opracowania 

37 

29.11.2013 

Dz. 635, 49, 48, 
30 
Biedrzychowice 
am5 

Zmiana na tereny pod 
energię odnawialną – 
panele fotowoltaiczne 
Małe wiatraki 
prądotwórcze pod 
własne potrzeby  

Połowa terenu 
obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej, połowa 
tereny rolne gleby 
wysokich klas 
bonitacyjnych 

brak planu 

Do uwzględnienia w 
części jako własne 
potrzeby 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania  
 
 
 

Brak potrzeby 
opracowania planu – 
możliwość  wydania 
warunków zabudowy 
– w przypadku jeżeli 
analiza do warunków 
zabudowy wykaże 
brak możliwości 
wydania decyzji – 
konieczne będzie 
opracowanie planu 

38 

02.12.2013 
Dz. 587 obręb 
Głogówek am6 

Ujęcie 
niezabudowanej 
części działki pod 
zabudowę 
mieszkaniowo – 
usługową w 100 % 
powierzchni 

Obszar koncentracji 
usług publicznych i 
komercyjnych 

22.MN, MW, U ustala się: 

przeznaczenie podstawowe – 

tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 

oraz usług; 

zgodny ze studium 

 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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39 

18.12.2013 
Dz. 74 
Kazimierz am3 

Budowa drogi 
dojazdowej do 
cmentarza przy 
kościele parafialnym 
pw wniebowzięcia 
NMP w Kazimierzu 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

brak planu 
Wniosek nie wymaga 
zmiany studium –  
 

Brak potrzeby 
opracowania planu – 
możliwość  wydania 
decyzji lokalizacji 
inwestycji celu 
publicznego   

40 

16.12.2013 
Całe sołectwo 
Kaziemierz 

Budowa infrastruktury 
technicznej na terenie 
wsi Kazimierz w tym, 
budowa dróg, 
kanalizacji i 
chodników 

Tereny zabudowy wsi 
i terenów rolnych  

brak planu 
Wniosek nie wymaga 
zmiany studium –  
 

Brak potrzeby 
opracowania planu – 
możliwość  wydania 
decyzji lokalizacji 
inwestycji celu 
publicznego   

41 

30.12.2013 
355 obręb 
Winiary 

Przeznaczenie działki 
na zabudowę 
mieszkaniową i 
zmianę przebiegu 
obwodnicy 

Teren rezerwy pod 
obwodnice miasta 
Głogówek 

KDG/C1 obwodnica północno-
wschodnia, 
 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania  

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
planu – zmiana planu 
w trakcie 
opracowania 

42 12.04.2013 
Torowisko 
C2/35/KK1 

Zabudowa 
mieszkaniowa, usługi 
nieuciążliwe, usługi 
bytowe, produkcja, 
obiekty kontenerowe 

Obszary produkcji i 
zaplecza 
technicznego / 
obszary zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 

KK1 - TERENY KOMUNIKACJI 
– KOMUNIKACJA KOLEJOWA 
– BOCZNICE 
C2/35/KK1 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

43 12.04.2013 
579 km6 ob. 
Winiary 

Zmiana na funkcje 
zaznaczoną na 
terenie 34UP 

Obszary zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej, 
 

MN 1 - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

44 19.02.2013 
199 obr. Wielkie 
Oracze 

 Powierzchnia 
zabudowy działki 
do 95 % 

 Powierzchnia 
zieleni 5 % 

 Wysokość 
zabudowy do 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 
 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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14m 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 do 50 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

45 
 

19.02.2013 
748, 835/2 ob. 
Wielkie Oracze 

 Powierzchnia 
zabudowy działki 
do 95 % 

 Powierzchnia 
zieleni 5 % 

 Wysokość 
zabudowy do 
14m 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 do 50 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

Obszary zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 

TMJ – TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
E1/26/TMJ 
E1/27/TMJ 
KDD - TERENY KOMUNIKACJI 
– ULICE DOJAZDOWE – 
ISTNIEJĄCE I PROJEKTOW 
 
KDD/E1.14 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

46 19.02.2013 
728 km 7 ob. 
Wielkie Oracze 

 Powierzchnia 
zabudowy działki 
do 95 % 

 Powierzchnia 
zieleni 5 % 

 Wysokość 
zabudowy do 
14m 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 do 50 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

1.MN5 – – TERENY 
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

47 28.02.2013 
653/2 km6 ob. 
Głogówek 

Teren o symbolu 
A1/13/TUH z 

Obszar koncentracji 
usług publicznych i 

TUH– TERENY USŁUG 
HANDLU I GASTRONOMII: 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
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możliwością budowy 
garażu, obiektów 
kontenerowych 
(garaż blaszany) 

komercyjnych A1/13/TUH 
 

opracowania 

48 2013 
747 km5, ob. 
Wielkie Oracze 

Teren edukacji, 
wychowania i oświaty 
(społeczno – 
kulturalny świetlica. 
Obecne przedszkole 
też pozostawić 

Obszary zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej, 
 

TMJ – TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
E1/26/TMJ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

49 28.02.2013 
391/7 km3 ob. 
Winiary 

Wysokość budynku 4 
pełne kondygnację z 
umożliwieniem 
zewnętrznego szybu 
windowego, 
Lokalizacja szybu w 
odległości 1 metra od 
granicy drogi, 
Zwiększenie 
powierzchni 
zabudowy do 90% 
działki, 
Powierzchnia 
biologicznie czynna 
5% 
 

Obszary produkcji i 
zaplecza 
technicznego 
 
 

36.P - TERENY PRODUKCJI, 
BAZY, SKŁADY I MAGAZYNY 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

50 28.02.2013 
593/8 km. 6 ob. 
Głogówek 

Spółdzielnia nie 
wyraża zgody na 
zabudowę terenu 
działek nr 593/3 i 
593/5 
W odległości bliższej 
niż 1,5 m od granicy 
działki nr 593/8 
Zabudowa 
maksymalnie do I 
kondygnacji 
 

Obszar koncentracji 
usług publicznych i 
komercyjnych 
 

- TMW– TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
WIELORODZINNEJ: 
A1/41/TMW 

Nie uwzględnia się  
Wniosek ingeruje w 
zagospodarowanie 
dużych nie określonych 
precyzyjnie terenów 
sąsiednich do obszaru 
władania wnioskodawcy 
A wnioskowane cele nie 
spełnione są na terenie w 
stanie istniejącym, w tym 
również na terenie 
wnioskodawcy, 
uwzględnieni wniosku 
spowoduje brak 
możliwości kształtowania 

Nie uwzględnia się  
Wniosek ingeruje w 
zagospodarowanie 
dużych nie 
określonych 
precyzyjnie terenów 
sąsiednich do 
obszaru władania 
wnioskodawcy 
A wnioskowane cele 
nie spełnione są na 
terenie w stanie 
istniejącym, w tym 
również na terenie 
wnioskodawcy, 
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zabudowy pierzejowej 
zgodnej z charakterem 
zabudowy w 
historycznym centrum 
miasta 
 

uwzględnieni wniosku 
spowoduje brak 
możliwości 
kształtowania 
zabudowy pierzejowej 
zgodnej z 
charakterem 
zabudowy w 
historycznym centrum 
miasta 
 

51 28.02.2013 

435/8, 435/3, 
593/7, 435/7 
km5 ob. 
Głogówek, 
593/8, 589/10, 
1057/5, 536/1, 
653/3, 1057/3, 
631/1 km.6 ob. 
Głogówek, 
258/3,258/2 
km.3 ob. 
Winiary, 
 

Spółdzielnia nie 
wyraża zgody na 
zabudowę terenu 
działek sąsiednich 
w odległości bliższej 
niż 1,5 m od granicy 
działki nr 593/8 
Zabudowa 
maksymalnie do I 
kondygnacji 
 

Obszar koncentracji 
usług publicznych i 
komercyjnych i 
Obszary zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 

TMW– TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
WIELORODZINNEJ: 
A1/41/TMW, A1/7/TMW, 
A1/19/TMW, A1/12/TMW 
TCM - TERENY USŁUG, 
HANDLU I GASTRONOMII Z 
FUNKCJAMI 
MIESZKANIOWYMI 
A1/40/TCM, A1/37/TCM,  
TWZ - TERENY ZIELENI 
URZĄDZONEJ 
A1/18/TWZ 
 

Nie uwzględnia się  
Wniosek ingeruje w 
zagospodarowanie 
dużych nie określonych 
precyzyjnie terenów 
sąsiednich do obszaru 
władania wnioskodawcy 
A wnioskowane cele nie 
spełnione są na terenie w 
stanie istniejącym, w tym 
również na terenie 
wnioskodawcy, 
uwzględnieni wniosku 
spowoduje brak 
możliwości kształtowania 
zabudowy pierzejowej 
zgodnej z charakterem 
zabudowy w 
historycznym centrum 
miasta 
 

Nie uwzględnia się  
Wniosek ingeruje w 
zagospodarowanie 
dużych nie 
określonych 
precyzyjnie terenów 
sąsiednich do 
obszaru władania 
wnioskodawcy 
A wnioskowane cele 
nie spełnione są na 
terenie w stanie 
istniejącym, w tym 
również na terenie 
wnioskodawcy, 
uwzględnieni wniosku 
spowoduje brak 
możliwości 
kształtowania 
zabudowy pierzejowej 
zgodnej z 
charakterem 
zabudowy w 
historycznym centrum 
miasta 
 

52 27.02.2013 

701/39, 699/2 
(przy ul. 
Kąpielowej) 
164/1 km2 ob. 

Zieleń urządzona z 
możliwością budowy 
wiaty 

Obszary zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ 
E1/3/TMJ 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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Wielkie Oracze 

53 27.02.2013 
211, 212 ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Powierzchnia 
zabudowy działki 
do 95 % 

 Powierzchnia 
zieleni 5 % 

 Wysokość 
zabudowy do 
15m 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 do 50 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

Obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

54 27.02.2013 
299, km. 3 ob. 
Winiary 

Zabudowa 
mieszkaniowa, 
usługowa, teren 
biologicznie czynne 
15%, wysokość 
zabudowy 3 
kondygnację w tym 
poddasze użytkowe, 
zabudowa usługowa, 
powierzchnia 
zabudowy działki do 
75% 

Obszary zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 
 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ 
C2/14/TMJ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

55 19.02.2013 
210, ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Powierzchnia 
zabudowy działki 
do 95 % 

 Powierzchnia 
zieleni 5 % 

 Wysokość 
zabudowy do 
15m 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 do 50 
stopni, 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

56 19.02.2013 
149, km.2 ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Powierzchnia 
zabudowy działki 
do 95 % 

 Powierzchnia 
zieleni 5 % 

 Wysokość 
zabudowy do 
15m 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 do 50 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMZ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
ZAGRODOWEJ 
D1/18/TMZ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

57 26.02.2013 
218, ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Powierzchnia 
zabudowy działki 
do 95 % 

 Powierzchnia 
zieleni 5 % 

 Wysokość 
zabudowy do 
15m 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 do 50 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

58 19.02.2013 
177 
Ob. Wielkie 
Oracze 

 Powierzchnia 
zabudowy działki 
do 95 % 

 Powierzchnia 
zieleni 5 % 

 Wysokość 
zabudowy do 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMZ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
ZAGRODOWEJ: 
D1/21/TMZ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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15m 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 do 50 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

59 19.02.2013 
216, 217 ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Powierzchnia 
zabudowy działki 
do 95 % 

 Powierzchnia 
zieleni 5 % 

 Wysokość 
zabudowy do 
15m 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 do 50 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

60 19.02.2013 
176 ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Powierzchnia 
zabudowy działki 
do 95 % 

 Powierzchnia 
zieleni 5 % 

 Wysokość 
zabudowy do 
15m 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 do 50 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMZ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
ZAGRODOWEJ: 
D1/21/TMZ 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

61 19.02.2013 
233, ob. 
Wielkie 

 Powierzchnia 
zabudowy działki 

obszary o 
dominującej 

TMZ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
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Oracze do 95 % 

 Powierzchnia 
zieleni 5 % 

 Wysokość 
zabudowy do 
15m 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 do 50 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

zabudowie 
zagrodowej 

ZAGRODOWEJ: 
D1/5/TMZ 

opracowania 

62 
 

19.02.2013 
522, ul. 
Piastowska 

 Powierzchnia 
zabudowy działki 
do 95 % 

 Powierzchnia 
zieleni 5 % 

 Wysokość 
zabudowy do 
15m 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 do 50 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

Obszar koncentracji 
usług publicznych i 
komercyjnych 

TMW- TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
WIELORODZINNEJ 
 
A1/50/TMW 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

63 25.02.2013 
586 (przy ul. 
Polnej) ob. 
Winiary 

 Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 
wielorodzinna 

 Zabudowa 
gospodarcza, 
drobne 
nieuciążliwe 
funkcje handlowe, 
gastronomiczne, 
usługowe i 
rzemieślnicze, 

Obszary zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 

1.MN 1 – TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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 Powierzchnia 
zabudowy 80%, 

 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 10% 

 Wysokość 
zabudowy 15 m – 
3 kondygnacje w 
tym poddasze 
użytkowe 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 – 45 
stopni 

 Możliwość 
zabudowy działki 
zespołem 
garażowym 

64 25.02.2013 
653 (przy ul. 
Damrota) ob. 
Winiary 

 Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 
wielorodzinna 

 Zabudowa 
gospodarcza, 
drobne 
nieuciążliwe 
funkcje handlowe, 
gastronomiczne, 
usługowe i 
rzemieślnicze, 

 Powierzchnia 
zabudowy 80%, 

 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 10% 

 Wysokość 
zabudowy 15 m – 
3 kondygnacje w 
tym poddasze 
użytkowe 

Obszary zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ 
C2/37/TMJ. 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 – 45 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy działki 
zespołem 
garażowym 

65 25.02.2013 
365 (przy ul. 
Powstańców) 
ob. Winiary 

 Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 
wielorodzinna 

 Zabudowa 
gospodarcza, 
drobne 
nieuciążliwe 
funkcje handlowe, 
gastronomiczne, 
usługowe i 
rzemieślnicze, 

 Powierzchnia 
zabudowy 80%, 

 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 10% 

 Wysokość 
zabudowy 15 m – 
3 kondygnacje w 
tym poddasze 
użytkowe 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 – 45 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy działki 
zespołem 
garażowym 

Obszary zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
B1/24/TMJ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

66 25.02.2013 
652 (przy ul. 
Damrota) ob. 
Winiary 

 Zabudowa 
mieszkaniowa 

Obszary zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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jednorodzinna i 
wielorodzinna 

 Zabudowa 
gospodarcza, 
drobne 
nieuciążliwe 
funkcje handlowe, 
gastronomiczne, 
usługowe i 
rzemieślnicze, 

 Powierzchnia 
zabudowy 80%, 

 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 10% 

 Wysokość 
zabudowy 15 m – 
3 kondygnacje w 
tym poddasze 
użytkowe 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 – 45 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy działki 
zespołem 
garażowym 

wielorodzinnej C2/37/TMJ. 
 

67 22.02.2013 

294, (przy ul. 
Powstańców 
30) ob. 
Winiary 

 Powierzchnia 
zabudowy działki 
do 95 % 

 Powierzchnia 
zieleni 5 % 

 Wysokość 
zabudowy do 
15m 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 do 50 
stopni, 

Obszary zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
C2/14/TMJ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki, 

 Zabudowa na 
działalność 
handlową 
detaliczną i 
hurtową, oraz 
możliwość 
zabudowy tylnej 
części działki 
zespołem 
garażowym 

68 22.02.2013 
364 (przy ul. 
Powstańców) 
Ob. Winiary 

 Powierzchnia 
zabudowy działki 
do 95 % 

 Powierzchnia 
zieleni 5 % 

 Wysokość 
zabudowy do 
15m 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 do 50 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki, 

 Zabudowa na 
działalność 
handlową 
detaliczną i 
hurtową, oraz 
możliwość 
zabudowy tylnej 
części działki 
zespołem 
garażowym 

Obszary zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
B1/24/TMJ 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

69 25.02.2013 
659/3 
(przy ul. 
Polnej) ob. 

 Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 

Obszary zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 

9.C2/39/MN,U,R - 
JEDNORODZINNA 
ZABUDOWA MIESZKANIOWA 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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Winiary wielorodzinna 

 Zabudowa 
gospodarcza, 
drobne 
nieuciążliwe 
funkcje handlowe, 
gastronomiczne, 
usługowe i 
rzemieślnicze, 

 Powierzchnia 
zabudowy 80%, 

 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 10% 

 Wysokość 
zabudowy 15 m – 
3 kondygnacje w 
tym poddasze 
użytkowe 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 1 – 45 
stopni, możliwość 
dachów płaskich, 

 Możliwość 
zabudowy działki 
zespołem 
garażowym 

wielorodzinnej ORAZ  DROBNE OBIEKTY 
USŁUG, HANDLU I 
RZEMIOSŁA 
 

70 19.02.2013 
226, ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 
wielorodzinna 

 Zabudowa 
gospodarcza, 
drobne 
nieuciążliwe 
funkcje handlowe, 
gastronomiczne, 
usługowe i 
rzemieślnicze, 

 Powierzchnia 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMZ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
ZAGRODOWEJ: 
D1/5/TMZ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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zabudowy 80%, 

 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 10% 

 Wysokość 
zabudowy 15 m – 
3 kondygnacje w 
tym poddasze 
użytkowe 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 – 45 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

71 25.02.2013 
231, ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 
wielorodzinna 

 Zabudowa 
gospodarcza, 
drobne 
nieuciążliwe 
funkcje handlowe, 
gastronomiczne, 
usługowe i 
rzemieślnicze, 

 Powierzchnia 
zabudowy 80%, 

 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 10% 

 Wysokość 
zabudowy 15 m – 
3 kondygnacje w 
tym poddasze 
użytkowe 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 – 45 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMZ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
ZAGRODOWEJ: 
D1/5/TMZ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

72 19.02.2013 
237, 238, ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 
wielorodzinna 

 Zabudowa 
gospodarcza, 
drobne 
nieuciążliwe 
funkcje handlowe, 
gastronomiczne, 
usługowe i 
rzemieślnicze, 

 Powierzchnia 
zabudowy 80%, 

 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 10% 

 Wysokość 
zabudowy 15 m – 
3 kondygnacje w 
tym poddasze 
użytkowe 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 – 45 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMZ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
ZAGRODOWEJ: 
D1/5/TMZ 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

73 19.02.2013 
227, ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 
wielorodzinna 

 Zabudowa 
gospodarcza, 
drobne 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMZ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
ZAGRODOWEJ: 
D1/5/TMZ 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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nieuciążliwe 
funkcje handlowe, 
gastronomiczne, 
usługowe i 
rzemieślnicze, 

 Powierzchnia 
zabudowy 80%, 

 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 10% 

 Wysokość 
zabudowy 15 m – 
3 kondygnacje w 
tym poddasze 
użytkowe 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 – 45 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

74 19.02.2013 
174 ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 
wielorodzinna 

 Zabudowa 
gospodarcza, 
drobne 
nieuciążliwe 
funkcje handlowe, 
gastronomiczne, 
usługowe i 
rzemieślnicze, 

 Powierzchnia 
zabudowy 80%, 

 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 10% 

 Wysokość 
zabudowy 15 m – 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMW - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
WIELORODZINNEJ: 
D1/17/TMW 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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3 kondygnacje w 
tym poddasze 
użytkowe 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 – 45 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

75 19.02.2013 
147, km2, ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 
wielorodzinna 

 Zabudowa 
gospodarcza, 
drobne 
nieuciążliwe 
funkcje handlowe, 
gastronomiczne, 
usługowe i 
rzemieślnicze, 

 Powierzchnia 
zabudowy 80%, 

 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 10% 

 Wysokość 
zabudowy 15 m – 
3 kondygnacje w 
tym poddasze 
użytkowe 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 – 45 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMZ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
ZAGRODOWEJ 
D1/18/TMZ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

76 19.02.2013 
198, km.2 ob. 
Wielkie 

 Zabudowa 
obszary o 
dominującej 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
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Oracze mieszkaniowa 
jednorodzinna i 
wielorodzinna 

 Zabudowa 
gospodarcza, 
drobne 
nieuciążliwe 
funkcje handlowe, 
gastronomiczne, 
usługowe i 
rzemieślnicze, 

 Powierzchnia 
zabudowy 80%, 

 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 10% 

 Wysokość 
zabudowy 15 m – 
3 kondygnacje w 
tym poddasze 
użytkowe 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 – 45 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

zabudowie 
zagrodowej 

JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 
 

opracowania 

77 19.02.2013 
192, 191, km. 
2ob. Wielkie 
Oracze 

 Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 
wielorodzinna 

 Zabudowa 
gospodarcza, 
drobne 
nieuciążliwe 
funkcje handlowe, 
gastronomiczne, 
usługowe i 
rzemieślnicze, 

 Powierzchnia 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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zabudowy 80%, 

 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 10% 

 Wysokość 
zabudowy 15 m – 
3 kondygnacje w 
tym poddasze 
użytkowe 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 – 45 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

78 19.02.2013 
145, km.2 ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 
wielorodzinna 

 Zabudowa 
gospodarcza, 
drobne 
nieuciążliwe 
funkcje handlowe, 
gastronomiczne, 
usługowe i 
rzemieślnicze, 

 Powierzchnia 
zabudowy 80%, 

 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 10% 

 Wysokość 
zabudowy 15 m – 
3 kondygnacje w 
tym poddasze 
użytkowe 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 – 45 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMZ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
ZAGRODOWEJ 
D1/18/TMZ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

79 19.02.2013 
215 ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 
wielorodzinna 

 Zabudowa 
gospodarcza, 
drobne 
nieuciążliwe 
funkcje handlowe, 
gastronomiczne, 
usługowe i 
rzemieślnicze, 

 Powierzchnia 
zabudowy 80%, 

 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 10% 

 Wysokość 
zabudowy 15 m – 
3 kondygnacje w 
tym poddasze 
użytkowe 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 – 45 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

80 19.02.2013 
234 ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 
wielorodzinna 

 Zabudowa 
gospodarcza, 
drobne 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMZ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
ZAGRODOWEJ: 
D1/5/TMZ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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nieuciążliwe 
funkcje handlowe, 
gastronomiczne, 
usługowe i 
rzemieślnicze, 

 Powierzchnia 
zabudowy 80%, 

 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 10% 

 Wysokość 
zabudowy 15 m – 
3 kondygnacje w 
tym poddasze 
użytkowe 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 – 45 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

81 
 

19.02.2013 
142 ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 
wielorodzinna 

 Zabudowa 
gospodarcza, 
drobne 
nieuciążliwe 
funkcje handlowe, 
gastronomiczne, 
usługowe i 
rzemieślnicze, 

 Powierzchnia 
zabudowy 80%, 

 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 10% 

 Wysokość 
zabudowy 15 m – 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMW - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
WIELORODZINNEJ: 
D1/17/TMW 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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3 kondygnacje w 
tym poddasze 
użytkowe 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 – 45 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

82 
 

19.02.2013 
197, ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 
wielorodzinna 

 Zabudowa 
gospodarcza, 
drobne 
nieuciążliwe 
funkcje handlowe, 
gastronomiczne, 
usługowe i 
rzemieślnicze, 

 Powierzchnia 
zabudowy 80%, 

 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 10% 

 Wysokość 
zabudowy 15 m – 
3 kondygnacje w 
tym poddasze 
użytkowe 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 – 45 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

83 19.02.2013 
170, km. 2ob. 
Wielkie 

 Zabudowa 
obszary o 
dominującej 

TMZ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
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Oracze mieszkaniowa 
jednorodzinna i 
wielorodzinna 

 Zabudowa 
gospodarcza, 
drobne 
nieuciążliwe 
funkcje handlowe, 
gastronomiczne, 
usługowe i 
rzemieślnicze, 

 Powierzchnia 
zabudowy 80%, 

 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 10% 

 Wysokość 
zabudowy 15 m – 
3 kondygnacje w 
tym poddasze 
użytkowe 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 – 45 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

zabudowie 
zagrodowej 

ZAGRODOWEJ: 
D1/21/TMZ 
 

opracowania 

84 19.02.2013 
200, ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 
wielorodzinna 

 Zabudowa 
gospodarcza, 
drobne 
nieuciążliwe 
funkcje handlowe, 
gastronomiczne, 
usługowe i 
rzemieślnicze, 

 Powierzchnia 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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zabudowy 80%, 

 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 10% 

 Wysokość 
zabudowy 15 m – 
3 kondygnacje w 
tym poddasze 
użytkowe 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 – 45 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

85 18.02.2013 
214, ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Powierzchnia 
zabudowy 95%, 

 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 5% 

 Wysokość 
zabudowy 15 m 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

86 12.02.2013 
277 km2 ob. 
Wielkie 
Oracze 

Brak wskazania 
przedmiotu zmian we 
wniosku 
Przypuszczenie 
zabudowy 
mieszkaniowej 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
D1/4/TMJ 
TGO - TERENY GRUNTÓW 
ORNYCH, ŁĄK I PASTWISK 
D1/3/TGO 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

87 2013 
339/1 ob. 
Głogówek 
(mapa) 

Zabudowa 
mieszkaniowa 

Obszary produkcji i 
zaplecza 
technicznego 

TPP - TERENY PRZEMYSŁU, 
BAZ I SKŁADÓW 
B1/8/TTP 
TNW - TERENY 
INWESTYCYJNE 
B1/11/TNW 
KK- TERENY KOMUNIKACJI – 
KOMUNIKACJA KOLEJOWA – 

Nie do uwzględnienia – 
zabudowa mieszkaniowa 
nie pożądana – do 
rozważenia zabudowa 
mieszkaniowo – 
usługowa  
- w trakcie zmiany 
studium 

Nie do uwzględnienia 
– zabudowa 
mieszkaniowa nie 
pożądana – do 
rozważenia 
zabudowa 
mieszkaniowo – 
usługowa  
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BOCZNICE 
B1/10/KK1 
 

- w trakcie zmiany 
planu 

88 19.02.2013 
200, ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Powierzchnia 
zabudowy działki 
do 95 % 

 Powierzchnia 
zieleni 5 % 

 Wysokość 
zabudowy do 
15m 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 do 50 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki, 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

89 2013 
Torowisko 
C2/35/KK1 

Na parkingi, 
komunikacje, hale, 
magazyny, wszystko 
to co jest na terenie 
37P 

Obszary produkcji i 
zaplecza 
technicznego / 
obszary zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 

KK1 - TERENY KOMUNIKACJI 
– KOMUNIKACJA KOLEJOWA 
– BOCZNICE 
C2/35/KK1 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

90 2013 

841/3 do 
841/11, km5, 
ob. Wielkie 
Oracze 

Handel, usługi, stacja 
benzynowa, 
gastronomia, motel, 
(zab. mieszkaniowa) 

tereny rolne 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ 
D1/4/TMJ 
 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania  

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
planu – zmiana planu 
w trakcie 
opracowania 

91 27.05.2013 
720/1, ob. 
Winiary 

Grunty orne, 
przeznaczenie pod 
usługi i handel 

tereny rolne 

TWZ– TERENY ZIELENI 
URZĄDZONEJ: 
C2/46/TWZ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

92 2013 

285/4 
(wszystkie 
285) ob.. 
Winiary, km3 
obok domu 
kultury 
Ul. Batorego 

Zabudowa 
mieszkaniowo - 
usługowa 

Obszary zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
C2/23/TMJ 
 
 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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93 22.01.2014 
Dz. 635 
Głogówek ul. 
Spółdzielcza 

Teren na podwójny 
garaż 

Obszar koncentracji 
usług publicznych i 
komercyjnych 

A1/21/TCM,  
Funkcja wiodąca – zabudowa 
mieszkaniowa z drobnym 
handlem, usługami i 
gastronomią w dolnych 
kondygnacjach. 
Funkcja uzupełniająca : 

- zieleń izolacyjna, 
rekreacyjna, 
ogólnodostępna, 

- parkingi i garaże, 
- nieuciążliwe elementy 

infrastruktury 
technicznej. 

Zgodny ze studium 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

94 28.01.2014 
Dz. 427, 425 
km.5 obręb 
Głogówek 

Możliwość zabudowy 
działki do 80 %, 
możliwość zabudowy 
na granicy działki 
oraz 1,5 m od granicy 
działki 
Możliwość zabudowy: 
-zabudowa 
mieszkalna jedno i 
wielorodzinna 
-zabudowa handlowo 
– usługowa 
- obiekty służby 
zdrowia, 
- małe 
przedsiębiorstwa 
produkcyjne, 
-zab. nieuciążliwa 
usługi budowlano – 
transportowe, 
- zab. zakładami 
rzemieślniczo 
produkcyjnymi 

Obszar zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 

C2/16/TMJ 
Funkcja wiodąca - zabudowa 
mieszkaniowa zbiorowego 
zamieszkania. 
Funkcja uzupełniająca : 

- zieleń izolacyjna, 
rekreacyjna, 
przydomowa itp., 

- parkingi i garaże, 
nieuciążliwe elementy 
infrastruktury technicznej 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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-zab. zblokowanych 
garaży 
-budynki o wysokości 
do 15 m 
-dachy bud. jedno – 
dwu i wielospadowe o 
spadku od 5 do 65° 
- liczba kondygnacji 
nadziemnych 3 + 
poddasze użytkowe 
-połączenie 
nieruchomości 425 i 
425 
Dopuszczenie 
rozbudowy, 
nadbudowy, 
odbudowy, 
przebudowy, oraz 
budoy nowych 
obiektów o remonty 
obiektów, 
- główna obsługa 
działki z drogi 
KDL/C2.7 istniejący 
zjazd z drogi 
wojewódzkiej bez 
zmian 
 

95 29.01.2014 
750/1 am6 
Oracze 
Ul. Głubczycka 

Możliwość zabudowy 
działki do 80 %, 
możliwość zabudowy 
na granicy działki 
oraz 1,5 m od granicy 
działki 
Możliwość zabudowy: 
-zabudowa 
mieszkalna jedno i 
wielorodzinna 
-zabudowa handlowo 
– usługowa 
- obiekty służby 

Obszar zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 

E1/26/TMJ 
Funkcja wiodąca - zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 
Funkcja uzupełniająca : 

- zabudowa 
gospodarcza, 

- drobne nieuciążliwe 
funkcje handlowe, 
gastronomiczne, 
usługowe i 
rzemieślnicze, 

- zieleń izolacyjna, 
rekreacyjna, 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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zdrowia, 
- małe 
przedsiębiorstwa 
produkcyjne, 
-zab. nieuciążliwa 
usługi budowlano – 
transportowe, 
- zab. zakładami 
rzemieślniczo 
produkcyjnymi 
-zab. zblokowanych 
garaży 
-budynki o wysokości 
do 15 m 
-dachy bud. jedno – 
dwu i wielospadowe o 
spadku od 5 do 65° 
- liczba kondygnacji 
nadziemnych 3 + 
poddasze użytkowe 
 

przydomowa itp., 
- sady, uprawy 

ogrodowe, 
nieuciążliwe elementy 
infrastruktury technicznej 
Zgodny ze studium 
 

96 12.03.2014 

946, 943, 942, 
944, 945/1, 
945/2, 947, 
948, 949, 950 

 
Zmiana studium 
Zmiana jak w planie 

tereny zabudowy 
produkcyjno - 
technicznej gazociąg 
wysokoprężny ze 
strefą ochronną, 
tereny rolne 

41.P, U - tereny produkcji oraz 
usług 
42.RU - tereny zabudowy 
związanej z produkcją rolną 
19.MN, MW, U, P - tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, 
usług, produkcji oraz baz, 
składów i magazynów 

Do uwzględnienia 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania 

Nie wymaga zmiany 
planu 

97 12.03.2014 
926, 925, 924, 
923, 922, 921, 
920, 919 

Zmiana studium 
Zmiana jak w planie 

tereny zabudowy 
produkcyjno - 
technicznej gazociąg 
wysokoprężny ze 
strefą ochronną, 
tereny rolne 

41.P, U - tereny produkcji oraz 
usług 
42.RU - tereny zabudowy 
związanej z produkcją rolną 
19.MN, MW, U, P - tereny 
zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, 
usług, produkcji oraz baz, 
składów i magazynów 

Do uwzględnienia 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania 

Nie wymaga zmiany 
planu 
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98 19.03.2014 
631/1 km6 
(plac Ligonia) 

Zabudowa garażami 
szeregowymi 
przenośnymi 

Obszar koncentracji 
usług publicznych i 
komercyjnych 

2.A1/7/MW - WIELORODZINNĄ 
ZABUDOWĘ  MIESZKANIOWĄ 
Z ZAPLECZEM GARAŻOWYM 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia w 
części – brak jest 
możliwości 
wprowadzenia 
zabudowy garażowej 
w proponowanej we 
wniosku formie 
Teren obejmuje się 
zmiana planu w 
celem rozstrzygnięcia 
na etapie uzgodnień 
ostatecznych zapisów 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

99 16.10.2014 
682/1 km.6 
Głogówek 

Zabudowa 
mieszkalno – 
usługowa (usługi 
bytowe) powierzchnia 
zabudowy 100 %, kąt 
nachylenia dachu 15- 
45 stopni, wysokość 
budynku w 
nawiązaniu do ul. 
Staszica i Wodnej 

Obszar koncentracji 
usług publicznych i 
komercyjnych 

TCM– TERENY USŁUG, 
HANDLU I GASTRONOMII Z 
FUNKCJAMI 
MIESZKANIOWYMI: 
A1/47/TCM 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

100 16.10.2014 
542/15 km.6 
ob. Głogówek 

Zabudowa usługowo 
– mieszkaniowa 
(usługi bytowe) 
powierzchnia 
zabudowy 50 %, kąt 
nachylenia w 
nawiązaniu do 
istniejących 
budynków, 
powierzchnię 
zabudowy proszę 
ująć od strony działki 
542/4 i 512/8 

Obszar koncentracji 
usług publicznych i 
komercyjnych 

TCM– TERENY USŁUG, 
HANDLU I GASTRONOMII Z 
FUNKCJAMI 
MIESZKANIOWYMI: 
A1/36/TCM 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

101 01.04.2014 

391/1, 391/2, 
391/3, 391/4, 
391/5, 391/6, 
391/7, 391/8, 

 Do 80% 
zabudowy  terenu 

 Do 5 % zieleni 

 Wysokość 

Obszary produkcji i 
zaplecza 
technicznego 

36.P - TERENY PRODUKCJI, 
BAZY, SKŁADY I MAGAZYNY 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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52/1, 352/1, 
678/1, 678/3, 
678/4, 678/5, 
678/6, 678/7, 
678/8, 674/5, 
352/1 km3, ob. 
Winiary 

budynków do 15 
m 

102 2014 
Torowisko 
C2/35/KK1 

Wszelkie inwestycje 
wpisane na 
terenie 37P oraz 
możliwość 
zabudowy w 
granicy i 1,5 m od 
granicy, Budowa 
ekranów, 
komunikacji, 
parkingów, hale, 
magazyny, baza 
logistyczna 

Obszary produkcji i 
zaplecza 
technicznego / 
obszary zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 

KK1 - TERENY KOMUNIKACJI 
– KOMUNIKACJA KOLEJOWA 
– BOCZNICE 
C2/35/KK1 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

103 08.04.2014 
290/2 km.2 ob. 
Wielkie 
Oracze 

Zmiana przebiegu 
rzeki młynówki do 
stanu faktycznego 

ciek wodny 

TAW - TERENY WÓD 
OTWARTYCH: 
D1/15/TAW 
TGO - TERENY GRUNTÓW 
ORNYCH, ŁĄK I PASTWISK: 
D1/14/TGO 
 

Brak możliwości 
uwzględnienia wniosku 
 

Brak możliwości 
uwzględnienia 
wniosku 
 

104 27.01.2014 

903/2, 890/2 
km 6 ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Powierzchnia 
zabudowy działki 
do 95 % 

 Powierzchnia 
zieleni 5 % 

 Wysokość 
zabudowy do 
15m do 3 
kondygnacji 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 3 do 50 
stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 

tereny rolne z 
gazociągiem, strefa 
od gazociągu 
wysokiego ciśnienia 

TPP - TERENY PRZEMYSŁU, 
BAZ I SKŁADÓW: 
E1/29/TPP 
KDS - TERENY 
KOMUNIKACJI – ULICE 
GŁÓWNE PRZYŚPIESZONE 
PLANOWANE 
 
KDS-E2 - OBWODNICA 
POŁUDNIOWA, ODCINEK OD 
KDG/4 DO KDG/1 
TGO - TERENY GRUNTÓW 
ORNYCH, ŁĄK I PASTWISK 
E2/3/TGO 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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granicy działki, 

 Możliwość 
zabudowy 
zagrodowej 
ponad 100DJP 

 Mieszkaniowa 
jednorodzinna i 
wielorodzinna, 
nieuciążliwe 
usługi, handel, 
małe 
przedsiębiorstwa 
produkcyjne, 
zabudowa 
zakładami 
rzemieślniczo 
produkcyjnymi, 
zabudowa 
zblokowanych 
garaży 

Najważniejsza 
zabudowa zagrodowa 

105 27.05.2014 

841/3, 841/4, 
841/5, 841/6, 
841/7, 841/8, 
841/9, 841/10, 
841/11 km5, 
ob. Wielkie 
Oracze 
(przy ul. 
Głubczyckiej) 

Budowa obiektów 
handlowych, usługi 
gastronomii, hotel – 
motel, stacja 
benzynowa z 
uzupełnieniem 
zabudowy 
mieszkaniowej, 
obiektów handlowych, 
dyskont, 
powierzchnia 
zabudowy 2000 m

2
 

powierzchnia 
utwardzona 2000 m

2
 

Powierzchnia 
biologicznie czynna 
400 m

2
 

tereny rolne 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ 
D1/4/TMJ 
 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania  

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
planu – zmiana planu 
w trakcie 
opracowania 

106 20.05.2014 
391 
(mapa) 

Możliwość budowy w 
granicy działki i 2 m 

Obszary produkcji i 
zaplecza 

40.P,U - TERENY PRODUKCJI, 
USŁUG, BAZ, SKŁADÓW I 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
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(przy ul. 
Fabrycznej) 

od granicy drogi 
zgodnie z 
załącznikiem 
graficznym 

technicznego MAGAZYNÓW 
 

opracowania 

107 29.05.2014 

676, 677/1, 
677/2, 671/1, 
671/2 km.6 ob. 
Winiary 

 Przeznaczenie 
na tereny 
przemysłowe 

 Do 80% 
zabudowy 
terenu 

 Do 5 % zieleni 

 Wysokość 
budynków do 
15 m 

 Usunięcie 
obwodnicy 
oznaczonej 
symbolem 
KDG/C1 

 

Obszary produkcji i 
zaplecza 
technicznego 

TPP - TERENY PRZEMYSŁU, 
BAZ I SKŁADÓW:: 
C2/32/TPP 
KDG - TERENY KOMUNIKACJI 
– ULICE GŁÓWNE 
PLANOWANE : 
KDG/C1 – OBWODNICA 
PÓŁNOCNO-WSCHODNIA 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania  

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
planu – zmiana planu 
w trakcie 
opracowania 

108 14.10.2014 
168, km. 2 
Wielkie 
Oracze 

Teren zieleni, 
zalesień, sady 
ogrody, zieleń 
rekreacyjne oraz na 
części zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMZ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
ZAGRODOWEJ: 
D1/21/TMZ 
 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania  

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
planu – zmiana planu 
w trakcie 
opracowania 

109 25.07.2014 
244 ob. 
Wielkie 
Oracze 

Budowa budynku 
inwentarskiego, płyty 
gnojnej i zbiornika na 
odpady zwierzęce z 
możliwością 
podniesienia terenu 
lub zabezpieczeń 
przed powodzią 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMZ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
ZAGRODOWEJ: 
D1/5/TMZ 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania  

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
planu – zmiana planu 
w trakcie 
opracowania 

110 18.12.2014 
337, 336, 
339/7 km 4 ob. 
Głogówek 

Tereny inwestycyjne 
– zabudowa 
mieszkaniowa, 
usługowa, handlowa, 
rzemiosła 
wytwórczego, 

Obszary produkcji i 
zaplecza 
technicznego 

40.P,U - TERENY PRODUKCJI, 
USŁUG, BAZ, SKŁADÓW I 
MAGAZYNÓW 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania  

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
planu – zmiana planu 
w trakcie 
opracowania 
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uciążliwy przemysł, 
bazy, składy, 
magazyny 

111 09.02.2015 

Teren 
przyległy do 
działek ,694/1, 
694/2, 693/5 
km7 obręb 
Głogówek 
 

Wnosimy o 
możliwość zabudowy 
w granicy działki 
basenu budynków 
mieszkalnych oraz 
garażowych 
 

Obszary zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 

15.MN,MW,U – TERENY 
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ, 
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 
WIELORODZINNEJ ORAZ 
USŁUG 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

112 09.02.2015 
701/39, 699/2 
km7 obręb 
Głogówek 

Zieleń urządzona 

Obszary zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ 
E1/3/TMJ. 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

113 09.02.2015 
108/12 
Obręb 
Głogówiec 

Przeznaczenie pod 
usługi, produkcje i 
budynek mieszkalny 
dla właściciela 

Obszary koncentracji 
urządzeń rolnictwa 
 

TGW - TERENY 
PRODUKCYJNE ZWIĄZANE Z 
GOSPODARKĄ ROLNĄ: 
D2/8/TGW 
 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania  

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
planu – zmiana planu 
w trakcie 
opracowania 

114 09.02.2015 

Róg ulicy 
Rynek – 
Mickiewicza 
(budynek 
Rynek 2 i 
Mickiewicza2) 

Dopuszczenie 
rozbudowy i 
nadbudowy 
istniejących 
budynków oraz 
usunięcie zakazu 
rozbiórki 

Obszar koncentracji 
usług publicznych i 
komercyjnych 

22.MN,MW,U - TERENY 
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ, 
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 
WIELORODZINNEJ ORAZ 
USŁUG 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

115 25.02.2015 
659/4 (przy ul. 
Polnej) ob. 
Winiary 

 Zabudowa 
mieszkaniowa 
jednorodzinna i 
wielorodzinna 

 Zabudowa 
gospodarcza, 
drobne 
nieuciążliwe 
funkcje handlowe, 
gastronomiczne, 
usługowe i 
rzemieślnicze, 

 Powierzchnia 
zabudowy 80%, 

Obszary zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 

9.C2/39/MN,U,R - 
JEDNORODZINNA 
ZABUDOWA 
MIESZKANIOWA 
ORAZ  DROBNE OBIEKTY 
USŁUG, HANDLU I 
RZEMIOSŁA 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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 Powierzchnia 
biologicznie 
czynna 10% 

 Wysokość 
zabudowy 15 m – 
3 kondygnacje w 
tym poddasze 
użytkowe 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kącie od 1 – 45 
stopni, możliwość 
dachów płaskich, 

 Możliwość 
zabudowy działki 
zespołem 
garażowym 

116 26.01.2015 
324, 325 km. 4 
ob. Głogówek 

 Zabudowa 
mieszkaniowa, 
usługowa, 
handlowa, 
gastronomiczna, 
rzemiosła 
wytwórczego, 
nieuciążliwy 
przemysł, bazy 
składy, 
magazyny, 

 Powierzchnia 
zabudowy do 80 
% 

 Wysokość 
budynków do15 
m 

 Ilość kondygnacji 
3+ poddasze 
użytkowe, 

 Spadki dachu 3 – 
60 stopni 

 Zieleń do 15 % 

tereny rolne 
TGO - TERENY GRUNTÓW 
ORNYCH, ŁĄK I PASTWISK: 
B1/2/TGO 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania  

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
planu – zmiana planu 
w trakcie 
opracowania 
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117 5.02.2015 
665/2 obr. 
Winiary 
 

Zabudowa usługowo - 
mieszkaniowa 

Obszary produkcji i 
zaplecza 
technicznego 
 

39.P - TEREN PRODUKCJI, 
BAZ, SKŁADÓW I 
MAGAZYNÓW 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

118 23.01.2015 
198, ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Powierzchnia 
zabudowy działki 
do 95 % 

 Powierzchnia 
zieleni 5 % 

 Wysokość 
zabudowy do 
15m 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

Obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

119 23.07.2015 199 
Powiększenia 
zabudowy działki do 
80 % 

Obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

120 23.01.2015 
174, ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Powierzchnia 
zabudowy działki 
do 95 % 

 Powierzchnia 
zieleni 5 % 

 Wysokość 
zabudowy do 
15m 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

Obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMW - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
WIELORODZINNEJ: 
D1/17/TMW 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

121 23.01.2015 
117, km2, ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Zabudowa 
mieszkaniowa, 

 Handlowo – 
usługowa 

 Handel drobny 
sklepy 

 Gastronomia, 

 Usługi, 

Obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMW - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
WIELORODZINNEJ: 
D1/17/TMW 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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 Usługi hotelarskie 
i zakwaterowanie 
turystyczne, 

 Usługi 
komunikacyjne – 
kompleks garaży, 

 Zwiększenie 
dotychczasowego 
wskaźnika 
zabudowy działki 

 
122 

26.01.2015 
635, km6 ob., 
Głogówek 

 Zabudowa 
mieszkaniowa 
wielorodzinna 

 Zabudowa 
handlowo – 
usługowa 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki i 
przy granicy 
działki, 

 Wysokość 
budynków do 15 
m 

 Liczba 
kondygnacji 3+ 
poddasze 
użytkowe 

 Dachy jedno, dwu 
i wielospadowe o 
kacie od 5 do 65 
stopni 

 Zabudowa 100% 
działki 

Obszar koncentracji 
usług publicznych i 
komercyjnych 

TCM– TERENY USŁUG, 
HANDLU I GASTRONOMII Z 
FUNKCJAMI 
MIESZKANIOWYMI: 
A1/21/TCM 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

123 11.05.2015 
720/1 ob. 
Winiary 

Przeznaczenie pod 
usługi i handel 

Obszary produkcji i 
zaplecza 
technicznego 
 

TWZ– TERENY ZIELENI 
URZĄDZONEJ: 
C2/46/TWZ 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

124 13.01.2015 
653/2 km 6 
obręb 

Budowa garaży 
blaszanych i 

Obszar koncentracji 
usług publicznych i 

TUH– TERENY USŁUG 
HANDLU I GASTRONOMII: 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
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Głogówek budynków 
gospodarczych 
blaszanych 

komercyjnych A1/13/TUH 
 

opracowania 

125 23.01.2015 

214, km. 2 
przy ul. 
Wielkie 
Oracze 

 Powierzchnia 
zabudowy działki 
do 95 % 

 Powierzchnia 
zieleni 5 % 

 Wysokość 
zabudowy do 
15m 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 
 

TCM– TERENY USŁUG, 
HANDLU I GASTRONOMII Z 
FUNKCJAMI 
MIESZKANIOWYMI: 
A1/21/TCM 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

126 23.01.2015 
227, ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Powierzchnia 
zabudowy działki 
do 95 % 

 Powierzchnia 
zieleni 5 % 

 Wysokość 
zabudowy do 
15m 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMZ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
ZAGRODOWEJ: 
D1/5/TMZ 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

127 2015 

635 km.6 ob. 
Głogówek 
Ul. 
Spółdzielcza 

Garaż 
Obszar koncentracji 
usług publicznych i 
komercyjnych 

TCM– TERENY USŁUG, 
HANDLU I GASTRONOMII Z 
FUNKCJAMI 
MIESZKANIOWYMI: 
A1/21/TCM 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

128 08.01.2015 
225 km. 2 ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Powierzchnia 
zabudowy działki 
do 80 % 

 Powierzchnia 
zieleni 10 % 

 Wysokość 
zabudowy do 12 
m 

 Spadki dachów 

Obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 
 

TMZ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
ZAGRODOWEJ: 
D1/5/TMZ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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(jedno, dwu i 
wielospadowych) 
o kącie 
nachylenia od 3 – 
50 stopni, 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki i 
przy granicy 

129 21.01.2015 
191, 192 ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Powierzchnia 
zabudowy działki 
do 95 % 

 Powierzchnia 
zieleni 5 % 

 Wysokość 
zabudowy do 
15m 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

Obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMJ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

130 23.01.2015 
145 ob. 
Wielkie 
Oracze 

 Powierzchnia 
zabudowy działki 
do 95 % 

 Powierzchnia 
zieleni 5 % 

 Wysokość 
zabudowy do 
15m 

 Możliwość 
zabudowy w 
granicy działki 

Obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMZ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
ZAGRODOWEJ 
D1/18/TMZ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

131 10.02.2015 

244, 245, ob. 
Wielkie 
Oracze (ul. 
Młyńska 30-
32) 

Zabudowa 
zagrodowa, dachy 
jedno, dwu i 
wielospadowe 
wysokość zabudowy 
bud. Gospodarczego, 
garażowego i 
inwentarskiego do 9,5 
m bud. mieszkalny do 
12 m, powierzchnia 

Obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMZ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
ZAGRODOWEJ: 
D1/5/TMZ 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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zabudowy do 65 %, 
zieleń 20% 

132 19.02.2015 
263/2 
Wielkie 
Oracze 

Zniesienie linii 
nieprzekraczalnej linii 
zabudowy ustalonej w 
odległości 10 m od 
granic z działką nr 
290/2 

Obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

8. D1/14/MN – TERENY 
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

133 23.11.2015 
23, 22, 19 
Wielkie 
Oracze 

Przeznaczenie pod 
bazę samochodową 
wraz z domem dla 
właściciela 

tereny rolne 
D1/7/TGO - TERENY 
GRUNTÓW ORNYCH, ŁĄK I 
PASTWISK 

Teren w granicach 
obszaru szczególnego 
zagrożenia powodzią  
Do uwzględnienia 
wyłącznie w zakresie 
wynikającym z uzgodnień 
– w trakcie opracowania 
zmiany studium 

Teren w granicach 
obszaru 
szczególnego 
zagrożenia 
powodzią  
Do uwzględnienia 
wyłącznie w 
zakresie 
wynikającym z 
uzgodnień – w 
trakcie opracowania 
zmiany studium 

134 23.11.2015 

729/1, 729/2, 
729/3, 729/4, 
729/5 
Km 7 obręb 
Głogówek 

 Zabudowa 
mieszkaniowo 
usługowa i zabudowa 
techniczno 
produkcyjna, 
możliwość łączenia 
funkcji w jednym 
budynku. Dozwolone 
kategorie 
przeznaczenia: 
budynki mieszkalne, 
usługi handlu, 
gastronomi, biura, 
usługi bytowe, 
rzemiosło usługowe i 
produkcyjne, 
magazyny, garaże, 
obiekty kontenerowe, 
zieleń urządzona, 

 Dopuszczeni
e budynków 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

MN, MW, U – TERENY 
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 
JEDNORODZINNEJ, 
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ 
WIELORODZINNEJ, USŁUG W 
TYM OBIEKTÓW 
HANDLOWYCH O 
POWIERZCHNI SPRZEDAŻY 
POWYŻEJ 400M², PRODUKCJI 
ORAZ BAZ, SKŁADÓW I 
MAGAZYNÓW 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
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gospodarczych, 
miejsc parkingowych, 
dojazdów – związane 
z funkcją 
mieszkaniową i 
działalnością 
gospodarczą 

 Wewnętrzne 
drogi dojazdowe, 
infrastruktura 
techniczna 

 Liczba 
kondygnacji – 3 z 
poddaszem 
użytkowym, 

 Wysokość 
budynku 14 m, 

 Dachy 
jednospadowe, 
wielospadowe, o 
symetrycznym 
układzie połaci pod 
kątem 6 – 50°, kryte 
dachówką, blachą lub 
gontem 

 Dopuszczeni
e podniesienia 
poziomu terenu do 1 
m powyżej terenu 
jezdni, 

 Maksymalny 
wskaźnik 
intensywności 
zabudowy 0,9, 

 Wskaźnik 
powierzchni 
biologicznie czynnej 
10 % 
 

135 11.08.2015 Załącznik nr 1 
Budowa urządzeń 
fotowoltaicznych, 

tereny rolne 
E2/3/TGO 
E2/2/TGO 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
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dróg wewnętrznych TERENY GRUNTÓW ORNYCH, 
ŁĄK I PASTWISK 

studium 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania  

planu – zmiana 
planu w trakcie 
opracowania 

136 11.06.2015 

Działka 
zlokalizowana 
przy ul. 
Urbana 

Przeznaczenie działki 
pod zlokalizowanie 
złomowiska 

obszary produkcji i 
zaplecza 
technicznego 

B1/7/TMJ – ZAGŁUBCZYCKA 
BUDOWA MIESZKANIOWA 
JEDNORODZINNA 

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
studium 
- zmiana studium w 
trakcie opracowania  

Do uwzględnienia  
Wymagana zmiana 
planu – zmiana 
planu w trakcie 
opracowania 

137 27.03.2015 
144/2 Wielkie 
Oracze 

Zmiana powierzchni 
zabudowy z 25% na 
80 % 
Oraz powierzchni 
biologicznie czynnej z 
60 % na 10 % 
Zmianę funkcji działki 
na zabudowę 
mieszkaniową 
jednorodzinną 
Możliwość zabudowy 
w granicy 
dziagrelichłki i przy 
granicy 
 

obszary o 
dominującej 
zabudowie 
zagrodowej 

TMZ - TERENY ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ 
ZAGRODOWEJ 
D1/18/TMZ 
 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 

138 14.04.2015 338/1, 338/2 

Nie przeznaczanie 
terenu wokół działek 
nr 338/1 i 338/2 pod 
zabudowę 
mieszkaniową 
(jednorodzinną i 
wielorodzinną) by w 
przyszłości nie 
powstawały problemy 
pomiędzy zabudową 
mieszkaniową w 
przemysłowo - 
produkcyjną 

obszary produkcji i 
zaplecza 
technicznego 

40. P,U 
TERENY ZABUDOWY 
PRODUKCYJNEJ I 
USŁUGOWEJ 

Zgodny z obowiązującym 
studium 

Do uwzględnienia 
- zmiana w trakcie 
opracowania 
W trakcie zmiany 
cześć terenów 
sąsiednich może 
zostać przeznczona 
pod zabudowę 
mieszkaniowo - 
usługową 

 
Integralną częścią tabeli jest Zestawienie ustaleń obowiązujących dokumentów planistycznych do analizowanych wniosków, dołączone do Oceny. 
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2.2. Analiza decyzji 

Dla gminy Głogówek od roku 2004 obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego miasta Głogówek (przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/156/2004 z dnia 

08.11.2004 r. wraz ze zmianami mpzp przyjętymi uchwałami Nr XXXIX/270/2006 z dnia 

26.06.2006r., Nr XVIII/130/2008 z dnia 25 lutego 2008 r., Nr IV/21/2011 z dnia 24 stycznia 2011 

r., Nr XIII/99/2011 z dnia 28 listopada 2011 r.). W związku z powyższym oraz wobec przepisów 

przejściowych regulujących ważność planów ogólnych i konieczność opracowywania decyzji 

o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego po wygaśnięciu planów opracowanych 

przed rokiem 1994, dla miasta Głogówek nie były wydawane decyzje o warunkach zabudowy 

oraz o lokalizacji celu publicznego. 

Decyzje o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego wydawane są dla 

terenów wiejskich Gminy Głogówek za wyjątkiem pojedynczych planów miejscowych 

obejmujących łącznie 855,9 ha (w tym największy z planów Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru występowania złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie – 

Głogówek, o powierzchni 677 ha obwiązuje dopiero od roku 2009). 

 

Analiza wydanych decyzji wskazuje na brak występowania problemów w realizowaniu 

inwestycji na terenach wiejskich. Od roku 2004, czyli od wejścia w życie przepisów dotyczących 

wydawania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego wydano jedynie 4 

decyzji odmowne na inwestycje niepożądane w terenie, czyli na lokalizowanie turbin elektrowni 

wiatrowych. 

Wszelkie pozostałe potrzeby mieszkańców i inwestorów zaspokajane są w oparciu o 

wydawane decyzje.  

Narzędzie jakim są decyzje o warunkach zabudowy może zagrażać ładowi 

przestrzennemu gminy gdyż burmistrz nie może odmówić wydania decyzji o warunkach 

zabudowy jeżeli spełnione jest łącznie 5 warunków: 

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest 

zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczą-cych nowej 

zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy 

architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności 

wykorzystania terenu;  

2) teren ma dostęp do drogi publicznej;  

3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest 

wystarczające dla zamierzenia budowlanego;  

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i 

leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy 

sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o 

której mowa w art. 88 ust. 1;  
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5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. 

Na terenie Gminy Głogówek nie wystąpiły, żadne negatywne skutki rozwoju zabudowy w 

oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, pomimo ponad już dziesięcioletniego okresu takiego 

funkcjonowania gospodarki przestrzennej na terenach wiejskich gminy. Wsie Gminy Głogówek 

posiadają zwarte układy a ich rozwój odbywa się w sposób harmonijny, nawiązujący do 

istniejącej zabudowy w zwartych układach wsi z zachowaniem ochrony i użytkowania 

rolniczego wysokich klas areałów rolnych.  

Tabela 2.  Zestawienie wydanych decyzji zamieszczonych w rejestrze, o którym mowa w 
art. 57 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w latach 2004 – 2014  

Lp. Rok 

Liczba wydanych 

decyzji o 

warunkach 

zabudowy 

Liczba wydanych 

decyzji lokalizacji 

celu publicznego 

w tym odmownych 

1 2004 8 137 2 

2 2005 46 2  

3 2006 51 4  

4 2007 57 2  

5 2008 41 3 2 

6 2009 46 3  

7 2010 47 1  

8 2011 51 5  

9 2012 49 2  

10 2013 48 2  

11 2013 42 9  

12 suma 486 170 4 

 

Dla terenu Gminy Głogówek nie zostały wydane decyzje na ternach zamkniętych. 

 

 

Wnioski: 

Nie występuje potrzeba dokonywania zmian w dokumentach planistycznych wynikająca 

z wydanych decyzji. 
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3. Analiza aktualności studium 

Obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Głogówek zostało przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXXVI/316/98 z dnia 18 

czerwca 1998 roku, obejmujące granicami opracowania cały obszar gminy. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogówek 

podlegało zmianą, przyjętym uchwałami:  

 Uchwałą Nr XVIII/131/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 lutego 2008 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Głogówek. 

Zmiana Studium dotyczyła  dwóch obszarów w granicach administracyjnych miasta 

Głogówek: 

 położonego w sąsiedztwie boiska sportowego Fortuny, określonego jako obszar 

udokumentowanego złoża surowców mineralnych i stanowiącego przekształcony na 

skutek eksploatacji teren byłego wyrobiska gliny, 

 położonego w rejonie ul Powstańców, określonego jako użytki rolne 

Celem zawartych w zmianie studium regulacji jest zapewnienie warunków dla realizacji 

nowych obiektów usług publicznych, usług komercyjnych i zabudowy techniczno-

produkcyjnej, które są niezbędne dla poprawy warunków życia mieszkańców miasta i gminy 

Głogówek oraz wpływać będą na ogólną poprawę wizerunku tego obszaru. 

Zmiana polegała na: 

 w przypadku obszaru położonego w rejonie boiska sportowego, likwidacji określenia 

obszaru jako udokumentowanego złoża surowców mineralnych a w to miejsce 

określenie nowego kierunku przeznaczenia terenów, na których będą mogły być 

realizowane: zabudowa usług publicznych i komercyjnych , w tym: sportowo-

rekreacyjna z zapleczem gastronomicznym, zabudowa techniczno-produkcyjna i usług 

transportu, 

 w przypadku obszaru położonego w rejonie ul. Powstańców, określenia nowego 

kierunku przeznaczenia terenów pod zabudowę usługową, rzemieślniczą, oraz 

techniczno-produkcyjną 

 określenie wskaźników dotyczących zagospodarowania i użytkowania terenów oraz 

zasad ochrony środowiska i ochrony zabytkowych obszarów kulturowych. 

 Uchwałą Nr XXXI/250/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 marca 2009 r w sprawie 

zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i 

gminy Głogówek uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXXVI/316/98 z 

dnia 18 marca 1998 roku. Zmiana studium obejmowała część terenów rolnych w obrębach 

Nowe Kotkowice, Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Zwiastowice, Twardawa i Wróblin. 

Celem zmiany było wprowadzenie na terenach objętych zmiana obszaru dopuszczającego 

lokalizacje siłowni wiatrowych. 

W związku ze złożonymi wnioskami do zmian w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Głogówek oraz studium uwarunkowań i kierunków 
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zagospodarowania przestrzennego gminy Głogówek dokonano analizy, która wykazała, że 

studium: 

 pod względem formalno-prawnym nie spełnia zmienionych uwarunkowań prawnych 

tworzenia polityki przestrzennej; nowe wymogi dla sporządzenia lub aktualizacji studium 

wynikają z wejścia w 2003 roku ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), 

która wprowadziła szereg dodatkowych wymagań dotyczących zawartości studium, 

stopnia jego szczegółowości oraz powiązań z miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, które nie są uwzględnione dla znacznej i ważnej części gminy, dla 

której obowiązują ustalenia studium przyjęte uchwała w roku 1998. 

 pod względem merytorycznym, nie spełnia wielu powstałych w trakcje jego 

obowiązywania potrzeb w zagospodarowaniu terenów uniemożliwiając zmiany w   

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, szczególnie w obszarze 

miasta Głogówek. 

Ponadto stwierdzono konieczność zmian studium w zakresie przepisów odrębnych oraz 

dokumentów nadrzędnych dotyczących głównie granic: udokumentowanych złóż, terenów 

zamkniętych, obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią. 

 

W związku z powyższym Rada Miejska w Głogówku podjęła uchwałę Nr XXXIII/244/2013 Rady 

Miejskiej w Głogówku w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Głogówek. Procedura 

opracowania zmiany studium jest obecnie na etapie przygotowania do wyłożenia do 

publicznego wglądu. 

Prowadzona zmiany studium realizuje wykazane potrzeby dokonania zmiany studium. 

 

Należy mieć na uwadze, iż obecnie każdy przypadek zamiaru podjęcia uchwały w sprawie 

sporządzenia planu miejscowego, różniącego się od ustaleń Studium, skutkować będzie 

koniecznością dokonania odpowiedniej jego zmiany. Ponadto studium jest dokumentem 

mającym za zadanie określenie spójnej polityki przestrzennej gminy oraz powinno koordynować 

regulacje poszczególnych planów miejscowych.  

 

Wnioski 

Obecnie obowiązujące studium w związku ze stwierdzonymi potrzebami aktualizacji, podlega 

zmianie realizującej wykazane potrzeby zarówno w zakresie składanych wniosków jak 

i dostosowania zapisów studium do wymogów art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz dostosowania do wymogów zmian 

w przepisach odrębnych. 
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4. Analiza aktualności planów miejscowych wraz z analizą zmian w 

zagospodarowaniu przestrzennym gminy 

 

Gmina Głogówek posiada częściowe pokrycie miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, w tym tereny wiejskie posiada niecałe 6 % (łącznie 859 ha). Dla Miasta 

Głogówek obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 

granicach wszystkich 4 obrębów geodezyjnych miasta, tym samym miasto Głogówek pokryte 

jest ustaleniami plan u w 100%.  

Na terenie gminy obowiązują następujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówka przyjęty 

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXI/156/2004 z dnia 08.11.2004 r. wraz ze zmianami mpzp 

przyjętymi uchwałami Nr XXXIX/270/2006 z dnia 26.06.2006r., Nr XVIII/130/2008 z dnia 

25 lutego 2008 r., Nr IV/21/2011 z dnia 24 stycznia 2011 r., Nr XIII/99/2011 z dnia 

28 listopada 2011 r., (powierzchnia w granicach administracyjnych miasta 2207 ha), 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogówek (dot. działki 

nr 188/133 w obrębie Stare Kotkowice) przyjęty Uchwałą Nr XVIII/152/2000 Rady 

Miejskiej w Głogówku z dnia 28 sierpnia 2000 r. (powierzchnia 78 ha), 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogówek (dot. działek 

nr 886/260, 887/260, 888/260, 889/260 750/225 w obrębie Twardawa) przyjęty Uchwałą 

Nr XX/167/2000 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 października 2000 r. 

(powierzchnia 4,1 ha), 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogówek (dot. działki 

nr 427 w obrębie Mochów) przyjęty Uchwałą Nr XX/167/2001 Rady Miejskiej 

w Głogówku z dnia 25 czerwca 2001 r. (powierzchnia 0,3 ha), 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogówek dla 

fragmentów obrębów nr 3 oraz nr 4 Rzepcze (dot. działki nr 175, 379, 380, 174, 173, 

381, 172, 382, 171, 383, 384, 170, 169, 385, 168, 386, 167, 387, 166, 164, 390, 388, 

165, 389, 163, 391, 392, 162 „161, 393, 160, 394, 159, 395, 17815, km.3 obręb 

Rzepcze oraz działki nr 426, 424, 429, 433, 428, 48411, 15112, 432, 485 km.4 obręb 

Rzepcze) przyjęty Uchwałą Nr III/18/2003 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 20 

stycznia 2003 r. (powierzchnia 104 ha), 

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogówek (dot. 

przebiegu projektowanego gazociągu DN 150 relacji Szonów Głuchołazy w obrębie 

Racławice Śląskie) przyjęty Uchwałą Nr V/54/2003 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 

31 marca 2003 r. (powierzchnia 1,9 ha), 

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogówek – wieś 

Twardawa – tereny usługowe (dot. działek nr 383/261, 700/251 i 251 w obrębie 

Twardawa) przyjęty Uchwałą Nr V/55/2003 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 31 marca 

2003 r. (powierzchnia 0,6 ha), 
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8. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru występowania 

złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” przyjęty Uchwałą Nr 

XXVII/223/2001 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 czerwca 2009 r. (powierzchnia 

677 ha). 

4.1. Analiza aktualności planów miejscowych pod względem formalno - 

prawnym 

Miejscowe planu zagospodarowania przestrzennego obowiązujące dla miasta i gminy 

Głogówek przyjęte zostały w latach 2000 – 2011, co oznacza że ich znacząca część, w tym 

plan dla miasta Głogówka został opracowany na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r o 

zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 199 r. Nr 15 poz. 139 ze zm.). Plany te nie 

posiadają pełnego obowiązkowego zakresu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z wymogami obowiązującego art. 15 i 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 

roku, poz. 778 z późn. zm.) ich część nie jest też zgodna z przepisami odrębnymi których 

zmiany weszły w życie w trakcie ich obowiązywania, głównie w zakresie regulacji ustaw: ustawy 

z dnia 18 lipca 2001 roku  Prawo wodne, ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i 

opiece nad zabytkami, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze, 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

- Prawo budowlane. 

W systemie planowania przestrzennego określonego na podstawie nieobowiązującej ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. zagospodarowaniu przestrzennym a dla terenów szczegółowe warunki 

zabudowy i gabaryty obiektów burmistrz określał na podstawie planów miejscowych w decyzji o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W związku z wejściem w życie zmian w 

prawie budowalnym oraz planowaniu przestrzennym pozwolenia na budowę wydawane są 

wprost z obowiązujących przepisów prawa miejscowego jakim jest miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego a obowiązkowy od 2003 r. zakres planu określa wszystkie 

niezbędne parametry budynków i wskaźniki zagospodarowania terenu. Plany do których 

opracowania przystąpiono przed rokiem 2003, nie spełniając pełnego zakresu wskaźników 

zagospodarowania i parametrów mogą powodować istotne utrudnienia w rozwoju 

inwestycyjnym nie tylko przedmiotowego terenu jak również terenów sąsiednich.  

 

Przy ocenie potrzeby dokonania zmian w dokumencie planistycznym kierowano się nie samymi 

brakami formalno – prawnymi. Brano pod uwagę zakres przestrzenny planu i potencjalne 

problemy przy funkcjonowaniu terenu oraz czy plan z brakami formalno – prawnymi może 

powodować negatywne skutki w zagospodarowaniu terenu. Brak pełnego zakresu ustaleń planu 

nie decyduje o konieczności jego zmiany, tym bardziej że ustawodawca dopuścił do 

funkcjonowania w porządku formalno – prawnym plany opracowywane na podstawie ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r o zagospodarowaniu przestrzennym.  

Szczegółową analizę przedstawia tabela 3.  

Stwierdzono, potrzebę zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Głogówka, wynikającego głownie z braku zgodności z przepisami odrębnymi, w szczególności 

braku ustanowionych w roku 2015 obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz 

konieczności dostosowania ustaleń planu do znowelizowanej ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o 
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ochronie zabytków i opiece nad zabytkami i przyjętego na jej podstawie gminnego programu 

opieki nad zabytkami. 
Tabela 3. Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Głogówek pod względem formalno - prawnym. 

Lp. 
Miejscowe plany 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Zgodność z 
wymogami 

wynikającymi 
z przepisów 
art. 15 i 16 

ust. 1 u.piz.p. 

Zgodność z 
przepisami 
odrębnymi 

Potrzeba zmiany 
planu z powodów - 

formalno 
prawnych 

1 mpzp miasta Głogówka 
uchwała Nr XXI/156/2004 Rady 
Miejskiej w Głogówku z dnia 
08.11.2004 r ze zm. 

nie zgodny 

częściowo 

nie zgodny 

częściowo 
TAK 

2 mpzp Gminy Głogówek – obręb 
Stare Kotkowice uchwała Nr  
XX/167/2000 Rady Miejskiej 
w Głogówku z dnia 30 
października 2000 r 

nie zgodny 

częściowo 
zgodny NIE 

3 mpzp Gminy Głogówek – obręb 
Twardawa uchwała Nr 
XX/167/2000 Rady Miejskiej 
w Głogówku z dnia 30 
października 2000 r. 

nie zgodny 

częściowo 
zgodny NIE 

4 mpzp Gminy Głogówek – obręb 
Mochów uchwała Nr 
XX/167/2001 Rady Miejskiej 
w Głogówku z dnia 25 czerwca 
2001 r. 

nie zgodny 

częściowo 
zgodny NIE 

5 mpzp Gminy Głogówek – obręb 
Rzepcze uchwała Nr III/18/2003 
Rady Miejskiej w Głogówku z 
dnia 20 stycznia 2003 r. 

nie zgodny 

częściowo 
zgodny NIE 

6 mpzp Gminy Głogówek dot. 
przebiegu projektowanego 
gazociągu DN 150 relacji 
Szonów Głuchołazy w obrębie 
Racławice Śląskie- uchwała Nr 
V/54/2003 Rady Miejskiej 
w Głogówku z dnia 31 marca 
2003 r. 

nie zgodny 

częściowo 
zgodny NIE 

7 mpzp Gminy Głogówek – obręb 
Twardawa uchwała Nr 
V/55/2003 Rady Miejskiej 
w Głogówku z dnia 31 marca 
2003 r. 

nie zgodny 

częściowo 
zgodny NIE 

8. Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru 
występowania złoża kruszywa 
naturalnego „Racławice 
Śląskie - Głogówek” - uchwała 
Nr XXVII/223/2001 Rady 
Miejskiej w Głogówku z dnia 29 
czerwca 2009 r. 

zgodny zgodny NIE 

u.piz.p –   ustawa  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z  2015 r., poz. 199 ze zm.) 
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4.2. Analiza aktualności planów miejscowych pod względem merytorycznym 

 

 

Aktualność merytoryczna planów miejscowych ocenia się przede wszystkim na podstawię 

zgłaszanych przez mieszkańców i właścicieli potrzeb w dokonaniu zmian w planach 

miejscowych. Zgłaszane wnioski o ustalenie innego przeznaczenia i zasad zagospodarowania 

terenu świadczą o braku możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z ustalonymi przepisami 

planu lub o innym zapotrzebowaniu inwestorów. Dokonano analizy wniosków, pod względem 

funkcjonalno – przestrzennym oraz prawnej możliwości ich uwzględnienia i stwierdzono, że na 

138 przeanalizowanych wniosków zaledwie 4 są nie możliwe do uwzględnienia w związku z 

niezgodnością z obowiązującym prawem albo z powodu zagrożenia naruszenia ładu 

przestrzennego. 

 

 

Tabela 4. Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Głogówek pod względem merytorycznym. 

Lp. 
Miejscowe plany 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Ilość złożonych 
wniosków o zmianę 

Potrzeba zmiany 
planu 

1 mpzp miasta Głogówka 
uchwała Nr XXI/156/2004 Rady 
Miejskiej  w Głogówku z dnia 
08.11.2004 r ze zm. 

132 TAK 

2 mpzp Gminy Głogówek – obręb 
Stare Kotkowice uchwała Nr  
XX/167/2000 Rady Miejskiej 
w Głogówku z dnia 30 
października 2000 r 

0 NIE 

3 mpzp Gminy Głogówek – obręb 
Twardawa uchwała Nr 
XX/167/2000 Rady Miejskiej 
w Głogówku z dnia 30 
października 2000 r. 

0 NIE 

4 mpzp Gminy Głogówek – obręb 
Mochów uchwała Nr 
XX/167/2001 Rady Miejskiej 
w Głogówku z dnia 25 czerwca 
2001 r. 

0 NIE 

5 mpzp Gminy Głogówek – obręb 
Rzepcze uchwała Nr III/18/2003 
Rady Miejskiej w Głogówku z 
dnia 20 stycznia 2003 r. 

1 TAK 

6 mpzp Gminy Głogówek dot. 
przebiegu projektowanego 
gazociągu DN 150 relacji 
Szonów Głuchołazy w obrębie 
Racławice Śląskie- uchwała Nr 
V/54/2003 Rady Miejskiej 
w Głogówku z dnia 31 marca 
2003 r. 

0 NIE 
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7 mpzp Gminy Głogówek – obręb 
Twardawa uchwała Nr 
V/55/2003 Rady Miejskiej 
w Głogówku z dnia 31 marca 
2003 r. 

0 NIE 

8. Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru 
występowania złoża kruszywa 
naturalnego „Racławice 
Śląskie - Głogówek” - uchwała 
Nr XXVII/223/2001 Rady 
Miejskiej w Głogówku z dnia 29 
czerwca 2009 r. 

0 NIE 

u.piz.p –   ustawa  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z  2015 r., poz. 199 ze zm.) 

4.3. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy 

Gmina Głogówek posiada 8 obowiązujących planów miejscowych w tym plan dla miasta 

Głogówek podlegał łącznie 4 zmianą oraz kolejna zmiana jest w trakcie opracowywania.  

Łączna powierzchnia uchwalonych planów zajmuje w przybliżeniu 3066  ha, co stanowi 

około 6% terenów miasta i gminy Głogówek.  

Dokonano analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w granicach terenów 

objętych planami miejscowymi pod kątem stopnia zrealizowania inwestycji, tym samym stopnia 

realizacji ustaleń planów oraz wypełnienia terenów przeznaczonych pod nowe zainwestowanie. 

Stwierdzono, że plany przyjmowane pod pojedyncze działki w Dzierżysławicach, Mochowie i 

Twardawie został wykorzystane. Duże bo ponad 68 % jest zainwestowanie terenów nowo 

projektowanych w Racławicach, Śląskich, co wynika z ustanowieni terenu i obszaru górniczego 

na zaplanowanym w planie złożu stanowiącym dominujący nowy wyznaczony teren pod 

inwestycje. 

Nie został wykorzystany teren w Rzepczach o powierzchni prawie 80 ha, na który jednocześnie 

został złożony wniosek o zmianę w planie co świadczy o potrzebie dokonania zmian w zakresie 

tego planu. 

Dokonano analizy zainwestowania terenów objętych planami, których wynik przedstawia  

tabela nr 5 
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Tabela 5.  Zestawienie zainwestowania obszarów objętych planami miejscowymi Miasta 
i Gminy Głogówek przeznaczonymi do zainwestowania  

Lp. miejscowość 

Tereny przeznaczone w obowiązujących 
miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego pod 
zabudowę / zainwestowanie 

(w ha) 

Stopień zabudowania 
planowanych terenów 

po zainwestowanie  

zabudowane/ 
zainwestowane 

nie zabudowane / 
nie zainwestowane 

1 Dzierżysławice 3,4 - 100 % 

2 Mochów 0,2 - 100 % 

3 Racławice Śląskie           59,8 27,5 68,4 % 

4 Rzepcze  - 79,1 0 % 

5 Stare Kotkowice               10,3 11,8 46,6 % 

6 Twardawa 1,7 - 100 % 

7 
Tereny wiejskie gminy - 
suma 

75,4 118,4 39,9 % 

8 Miasto Głogówek 273 199,5 57,7 % 

9 Miasto i gmina suma  348,4 317,9 52,2 % 

 

Wnioski: 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowywane na podstawie 

nieobowiązującej już ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, a 

zaliczają się do nich wszystkie plany Gminy Głogówek, za wyjątkiem planu dla miasta oraz 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru występowania złoża 

kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek” są częściowo niezgodne z wymogami 

art. 15 i 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (t.j. Dz. U. z  2015 r., poz. 199 ze zm.), w związku z innym zakresem regulacji 

planów miejscowych. Plany te pomimo braku zgodności z ww przepisami wobec baku 

konfliktów z obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz braku złożonych wniosków uznaje się 

za aktualne i nie wymagające zmiany oraz nie zagrażające ładowi przestrzennemu gminy. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Głogówek wobec bardzo dużej ilości 

złożonych wniosków o zmianę, niezgodności z przepisami odrębnymi głównie w zakresie 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i w związku z przyjęciem Gminnego programu 

opieki nad zabytkami oraz bardzo duża dynamiką zmian w zakresie potrzeb inwestycyjnych 

uznaje się za wymagający aktualizacji, w tym w związku z duża ilością zmian jednostkowych 

wskazuje się konieczność opracowania docelowo nowego ujednoliconego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Głogówek w granicach administracyjnych Miasta. 

Najważniejsze potrzeby w zakresie aktualizacji planu dla miasta są w trakcie opracowania. 

Za wymagający aktualizacji uznaje się plan w obrębie Rzepcze w związku ze zgłoszonymi 

potrzebami wyznaczenia obszarów pod farmy fotowoltaiczne. 
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Tabela 4. Podsumowanie Ocena aktualności miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Głogówek z powodów merytorycznych oraz formalno - prawnych. 

Lp. 
Miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego 

Stwierdzona 
potrzeba zmiany 

planu 
ze względów 

formalno - 
prawnych 

Stwierdzona 
potrzeba zmiany 

planu 
ze względów 

merytorycznych 

1 mpzp miasta Głogówka 
uchwała Nr XXI/156/2004 Rady 
Miejskiej  w Głogówku z dnia 
08.11.2004 r ze zm. 

TAK TAK 

2 mpzp Gminy Głogówek – obręb Stare 
Kotkowice uchwała Nr  XX/167/2000 
Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 
października 2000 r 

NIE NIE 

3 mpzp Gminy Głogówek – obręb 
Twardawa uchwała Nr XX/167/2000 
Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 30 
października 2000 r. 

NIE NIE 

4 mpzp Gminy Głogówek – obręb 
Mochów uchwała Nr XX/167/2001 
Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 25 
czerwca 2001 r. 

NIE NIE 

5 mpzp Gminy Głogówek – obręb 
Rzepcze uchwała Nr III/18/2003 Rady 
Miejskiej w Głogówku z dnia 20 
stycznia 2003 r. 

NIE TAK 

6 mpzp Gminy Głogówek dot. 
przebiegu projektowanego gazociągu 
DN 150 relacji Szonów Głuchołazy w 
obrębie Racławice Śląskie- uchwała 
Nr V/54/2003 Rady Miejskiej 
w Głogówku z dnia 31 marca 2003 r. 

NIE NIE 

7 mpzp Gminy Głogówek – obręb 
Twardawa uchwała Nr V/55/2003 Rady 
Miejskiej w Głogówku z dnia 31 marca 
2003 r. 

NIE NIE 

8. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru 
występowania złoża kruszywa 
naturalnego „Racławice Śląskie - 
Głogówek” - uchwała Nr 
XXVII/223/2001 Rady Miejskiej 
w Głogówku z dnia 29 czerwca 2009 r. 

NIE NIE 

u.piz.p –   ustawa  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(t.j. Dz. U. z  2015 r., poz. 199 ze zm.) 
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5. Ocena postępów w opracowaniu planów miejscowych 

Gmina Głogówek posiada 8 obowiązujących planów miejscowych w tym plan dla miasta 

Głogówek podlegał regularnym zmianą i Rada miejska w Głogówku przyjęła łącznie 4 zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Głogówek oraz Gmina Głogówek 

jest w trakcie opracowywania kolejnej zmiany planu dla miasta  

Łączna powierzchnia uchwalonych planów zajmuje w przybliżeniu 3066  ha, co stanowi 

około 6% terenów miasta i gminy Głogówek.  

 Od czasu wejścia w życie nowej ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym gmina wydała łącznie 656 decyzji w tym 170 lokalizacji 

inwestycji celu publicznego i 486 decyzji o warunkach zabudowy. 

Regularnie w zależności od potrzeb i zgłaszanych potrzeb mieszkańców dokonywane 

są zmiany planów w formie jednostkowych zmian. Zmiany te dotyczyły głownie miasta 

Głogówek, przyjmowane w roku 2006, 2008 i dwa w 2011. W roku 2009 przyjęto. w związku ze 

zgłaszanymi wnioskami. plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru występowania 

złoża kruszywa naturalnego „Racławice Śląskie - Głogówek”. Ostatnie takie zmiany zostały 

uchwalone i weszły w życie w 2009 r.  

 Gminą sukcesywnie i regularnie na podstawie składanych wniosków podejmuje 

działania planistyczne i zgodnie z potrzebami aktualizuje na bieżąco dokumenty planistyczne. 

 W związku z brakiem możliwości uwzględnienia szeregu wniosków, wobec 

niezgodności zamierzonych inwestycji z ustaleniami obowiązujące studium gmina podjęła 

uchwałę w roku 2013 o przystąpieniu do opracowaniu zmiany studium i w chwili obecnej 

opracowanie zmiany studium jest na końcowym etapie procedury.  

 Na terenie wiejskim gminy proces inwestycyjny i zarządzanie przestrzenią odbywa się 

na podstawie decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego i nie 

stwierdzono zagrożeń oraz niepożądanych skutków przestrzennych i inwestycyjnych 

wynikających z takiego prowadzenia polityki przestrzennej na terenie wiejskim. 

 

Wnioski 

Potrzeby w zakresie opracowania i aktualizacji dokument planistycznych realizowane są na 

bieżąco, zgodnie ze zgłaszanymi wnioskami. W trakcie opracowania są dwa bardzo ważne 

dokumenty planistyczne: zmiana całego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Głogówek oraz obejmująca znaczny obszar zmiana 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek. 
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6. Wieloletni program prac planistycznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego 

Przy opracowaniu propozycji wieloletniego programu sporządzania planów 

miejscowych dla gminy Głogówek wzięto pod uwagę dotychczasowy sposób prowadzenia 

zmian planistycznych w gminie. Gmina Głogówek posiada pokrycie planami miejscowymi w 6 % 

obszaru gminy, w tym miasto w 100 %. 

W związku ze składami wnioskami o zmianę planu sukcesywnie na bieżąco 

opracowywano zmiany planu dla jednostkowych terenów z nich wynikających, dla miasta 

Głogówka. 

W związku ze złożonymi wnioskami w oparciu o opracowaną analizę zasadności 

przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta i gminy Głogówek oraz analizę zasadności przystąpienia do 

opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek 

Rada Miejska w Głogówku przystąpiła do opracowania zmiany studium oraz zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek, następującymi 

uchwałami: 

 Nr XXXIII/244/2013 Rady Miejskiej w Głogówku w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i gminy Głogówek - procedura w trakcie opracowania na etapie przygotowania 

do wyłożenia do publicznego wglądu; 

 Nr VI/27/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Głogówek 

(zmienianej uchwałami: Nr X/51/2015 z dnia 7 lipca 2015 r oraz Nr XI/58/2015 z dnia 30 

sierpnia 2015 r. poszerzających granice opracowania planu w związku ze złożonymi 

wnioskami) – procedura w trakcie opracowania na etapie przygotowania projektu planu 

opiniowania i uzgadniania. 

Najważniejsze prace planistyczne wykonywane są na bieżąco i w efekcie podjętych zmian 

dokumentów planistycznych po wejściu w życie nowego studium, wskazuje się na potrzebę 

opracowania jednostkowych planów miejscowych na terenie gminy, w tym jako szczególne 

tereny wyznaczono 2 obszary w Rzepczach i Ciesznowie, na których rozmieszczone będą 

urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 

kW – farmy fotowoltaiczne oraz w związku ze składanymi wnioskami obszar pod rozwój 

zabudowy produkcyjno – usługowej w obrębie Wierzch. 

W związku z duża ilością jednostkowych zmian miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego – skutkującego brakiem czytelności informacji i obowiązujących regulacji 

prawnych należy uznać za konieczne opracowanie docelowo nowego ujednoliconego 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta. 
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Zgodnie z prowadzoną praktyką w Gminie, w skutek składanych nowych wniosków 

dopuszczalne jest opracowywanie jednostkowych zmian planu dla miasta Głogówek oraz 

wykonywanie planów miejscowych których przeznaczenie zgodne będzie z nowym studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i Gminy Głogówek a 

których inwestycji nie da się zrealizować w oparciu o wydawanie decyzji o warunkach 

zabudowy. 

Tabela 5.  Wieloletni program prac planistycznych ze szczególnym uwzględnieniem 
sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Priorytet 
sporządzenia 
zmian 
dokumentów 
planistycznych  

Postulowany 
orientacyjny 
termin 
prowadzenia 
zadań 
planistycznych 

Rodzaj i zakres dokumentu  

1 2 3 

Priorytet 1 2016 

  

Dokończenie prowadzonych procedur 

planistycznych: 

 Uchwalenie nowego Studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego 

Miasta i Gminy Głogówek  

 Uchwalenie zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Głogówek 

Priorytet 2  2017-2020 Nowelizacja i ujednolicenie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta (opracowanie 

nowego planu dla całego miasta Głogówek). 

 

Priorytet 3  2017-2020 1. Opracowanie miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na 

terenach wiejskich gminy Głogówek 

wynikających z przyjętego studium, 

w szczególności: 

 Obszarów na których rozmieszczone 

będą urządzenia wytwarzające energię 

z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW – farmy 

fotowoltaiczne – w obszarach wiejskich 

gminy 

 Innych obszarów zgodnie ze zgłoszonym 
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zapotrzebowaniem i wnioskami. 

2. W przypadku przesunięcia na późniejszy 

termin prac nad planem miejscowym dla  

całego miasta opracowanie, w uzasadnionych 

złożonymi wnioskami sytuacjach, zmian 

jednostkowych miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Głogówek 

3. W przypadku, uzasadnionym złożonymi 

wnioskami opracowywanie zmian 

jednostkowych miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Głogówek i jednostkowych zmian studium. 

Priorytet 4  2020-2026 1. W przypadku uzasadnionym złożonymi 

wnioskami, opracowanie jednostkowych zmian  

miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Głogówek oraz 

jednostkowych miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na 

terenach wiejskich, na których inwestycji nie 

da się zrealizować w oparciu o wydawanie 

decyzji o warunkach zabudowy  

2. W przypadku, uzasadnionym złożonymi 

wnioskami opracowywanie jednostkowych 

zmian studium. 

 

(Wykonanie ocen aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego  

Miasta i Gminy Głogówek, w szczególności 

w zakresie oceny potrzeb w dokonaniu 

kompleksowej aktualizacji studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta i Gminy Głogówek.) 
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ZESTAWIENIE USTALEŃ OBOWIĄZUJACYCH 

DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH DO 

ANALIZOWANYCH WNIOSKÓW  
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WNIOSEK NR 1  

 
Działka nr 100, mapa 1, obręb Winiary,  
 
Obowiązujące ustalenia studium: grunty o mniejszej przydatności dla potrzeb rolnictwa, strefa 
ochrony ekspozycji E, obwodnica miasta 
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Obowiązujące ustalenia planu: 

TUT - TERENY USŁUG, HANDLU  I RZEMIOSŁA WYTWÓRCZEGO: 

C1/2/TUT  

 

Funkcja wiodąca – zabudowa usługowa, handlowa i rzemiosła wytwórczego, hurtownie, małe zakłady 

wytwórcze. 

 

Funkcja uzupełniająca : 

zieleń izolacyjna, ogólnodostępna, 

parkingi, 

infrastruktura techniczna, 

 

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 40% powierzchni istniejącej działki 

budowlanej, 

ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 30% powierzchni działki 

budowlanej, 

w celu zapewnienia dojazdu do nowych obiektów budowlanych ustala się konieczność budowy dróg 

dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych o jednym 

pasie ruchu, 

dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 

zaleca się likwidację zabudowy gospodarczej o charakterze substandardowym, 

zaleca się zagospodarowanie przedpola i integrację parteru z przestrzeniami publicznymi, 

nakazuje się utworzenie pasów zieleni izolacyjnej, 

ochrona istniejącej zieleni, 

nakaz ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych z terenów utwardzonych, 

ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych i technologicznych do wód i ziemi bez ważnego 

pozwolenia wodnoprawnego. 

 

 

Parametry dla poszczególnych jednostek 

 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 

WIĄDĄCA 

CHARAKT

ER 

ILOŚĆ 

KOND.  

% 

POW.  

ZAB. 

 % TER. 

ZIEL. 
STREFY 

C1/2 TUT PROJ 2½ 40 30 W6, N7, E1, OW(29), SE, SW 

 

 

TGO – TERENY GRUNTÓW ORNYCH, ŁĄK I PASTWISK: 

C1/1/TGO 
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OBOWIĄZUJĄ : 

 

Funkcja wiodąca – uprawy polowe, łąki, pastwiska, uprawy sadownicze, ogrodnicze. 

 

Funkcja uzupełniająca : 

urządzenia związane z gospodarką rolną, 

komunikacja - drogi polne, 

elementy tras turystycznych i rowerowych, 

zieleń śródpolna, 

infrastruktura techniczna. 

Zasady zagospodarowania terenów : 

w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania, 

dopuszcza się przekształcenia w inne formy zagospodarowania określone w ramach funkcji wiodącej, 

dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych wraz z elementami małej 

architektury związanymi z obsługą ruchu turystycznego, 

dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, 

zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej w stosunku do sąsiednich terenów mieszkaniowych, 

realizacja obiektów hodowlanych wymaga stosowania odpowiednich technologii w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej, 

zaleca się zadrzewienie i zakrzewienie terenów nieprzydatnych rolniczo a także terenów  narażonych 

na erozje, 

ochrona zadrzewień śródpolnych, 

nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich i pogłębienia oraz 

utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody, 

nakaz ograniczeń w stosowaniu nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony roślin. 

 

 

Parametry dla poszczególnych jednostek 

 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C1 -  WINIARY cz. PN-WSCH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 

WIĄDĄCA 

CHARAKT

ER 

ILOŚĆ 

KOND.  

% 

POW.  

ZAB. 

 % TER. 

ZIEL. 
STREFY 

C1/1 TGO ISTN - - - W6, N7, E1, SD, SE, SW 

 

KDG - TERENY KOMUNIKACJI – ULICE GŁÓWNE PLANOWANE : 

KDG/C1 – obwodnica północno-wschodnia, 

 

OBOWIĄZUJĄ : 

Funkcja wiodąca – projektowana ulica jednojezdniowa dwupasmowa (1x2) o liniach rozgraniczających 

szerokości 35m. 
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Funkcje uzupełniające : 

KDP – tereny komunikacji pieszej i rowerowej, 

TWZ – zieleń terenów zurbanizowanych, 

elementy infrastruktury technicznej (bez budynków), 

obiekty inżynierskie, 

urządzenia zabezpieczające (ekrany akustyczne, wały ziemne) i urządzenia ochrony środowiska. 

Ustalenia : 

linia zabudowy projektowanych i rozbudowywanych obiektów budowlanych w odległości od krawędzi 

jezdni - min. 10m. na terenach zabudowy i 25m. poza terenem zabudowy, 

na odcinkach zabudowanych wydzielić chodniki conajmniej po jednej stronie ulicy, 

zakaz lokalizacji stanowisk i pasów postojowych przy ulicy, 

nakaz maksymalnego wkomponowania ulicy w krajobraz zastany, z eksponowaniem ważnych 

charakterystycznych punktów krajobrazu, 

nakaz stosowania urządzeń ochrony przed hałasem oraz ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem 

w wypadku ponadnormatywnej emisji hałasu lub zanieczyszczeń powietrza, 

zalecenie ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych, 

zalecenie stosowania urządzeń zabezpieczających wody gruntowe i powierzchniowe oraz grunt przed 

skutkami awarii i wypadków drogowych. 
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WNIOSEK NR 2 

 
Teren oznaczony w planie symbolem C2/44/TPP 
 
Obowiązujące ustalenia studium: tereny zabudowy produkcyjno - technicznej gazociąg 
wysokoprężny ze strefą ochronną 
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Obowiązujące ustalenia planu: 

TPP – TERENY PRZEMYSŁU, BAZ I SKŁADÓW: 

C2/44/TPP 

 

OBOWIĄZUJĄ : 

 

Funkcja wiodąca – zabudowa przemysłowa, bazy, składy, magazyny. 

 

Funkcja uzupełniająca : 

zieleń izolacyjna, 

parkingi, 

infrastruktura techniczna. 

 

Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 40% powierzchni istniejącej działki 

budowlanej, 

ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 30% powierzchni działki 

budowlanej, 

w celu zapewnienia dojazdu do nowych obiektów budowlanych ustala się konieczność budowy dróg 

dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych o jednym 

pasie ruchu, 

dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 

adaptacja zabudowy mieszkaniowej  i usługowej, 

zamknięcie strefy oddziaływania w granicach działki, 

obowiązek wprowadzenia urządzeń i technologii ograniczających szkodliwy wpływ prowadzonej 

działalności na środowisko naturalne, 

nakazuje się utworzenie pasów zieleni izolacyjnej, 

ochrona istniejącej zieleni, 

zakaz realizacji nowych obiektów bez uprzedniego uzbrojenia terenu zwłaszcza w zakresie gospodarki 

wodno-ściekowej 

nakaz ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych z terenów utwardzonych, 

ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych i technologicznych do wód i ziemi bez ważnego 

pozwolenia wodnoprawnego, 

nakaz stosowania urządzeń zabezpieczających wody i grunt przed skutkami awarii i wypadków. 

 

 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 

WIĄDĄCA 

CHARAKT

ER 

ILOŚĆ 

KOND.  

% 

POW.  

ZAB. 

 % TER. 

ZIEL. 
STREFY 

C2/44 TPP PROJ 2½ 40 30 W6, N6, OW(26), SG, SW 
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WNIOSEK NR 3         

 
Teren oznaczony w planie symbolem C2/46/TWZ 
 
Obowiązujące ustalenia studium: tereny zabudowy produkcyjno - technicznej  
azociąg wysokoprężny ze strefą ochronną 
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Obowiązujące ustalenia planu 

TWZ – TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ : 

C2/46/TWZ 

 

OBOWIĄZUJĄ : 

 

Funkcja wiodąca – parki i skwery. 

 

Funkcja uzupełniająca : 

elementy tras turystycznych i rowerowych, 

parkingi, 

nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej. 

 

Zasady zagospodarowania terenów : 

adaptacja istniejącego zagospodarowania, 

utrzymanie i pielęgnacja zieleni, 

dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych wraz z elementami małej 

architektury związanymi z obsługą ruchu turystycznego, 

dopuszcza się realizację placów zabaw dla dzieci wraz z elementami małej architektury, 

w jednostce C2/46/TWZ dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych usługowych o pow. do 

100m2 związanych z funkcją wiodącą 

zaleca się wykonanie infrastruktury technicznej parkowej. 

 

 

 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 

WIĄDĄCA 

CHARAKT

ER 

ILOŚĆ 

KOND.  

% 

POW.  

ZAB. 

 % TER. 

ZIEL. 
STREFY 

C2/46 TWZ PROJ - - - W6, N6, OW(26), SG, SW 

 

Id: 315E3FA8-5C75-4304-9C09-130BA750E863. Projekt Strona 109



Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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WNIOSEK NR 4  

 
Działka nr 912/4, miasto Głogówek 
 
Obowiązujące ustalenia studium: tereny zabudowy produkcyjno - technicznej gazociąg 
wysokoprężny ze strefą ochronną 
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Obowiązujące ustalenia planu: 
 
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 41.P, U dla którego plan ustalił: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny produkcji oraz usług; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa, 

b) stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, lub rolniczego, lub środków 

transportu, 

c) bazy składy i magazyny; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy nieruchomości 70%, 

b) ustala się minimalną powierzchnię terenów biologicznie czynną nieruchomości: 20%, 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 2,0, 

d) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: do 14 metrów, do 3 kondygnacji, w tym 

poddasze użytkowe, 

e) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 7 metrów, do 2 

kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, 

f) ustala się dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne o kącie 

nachylenia połaci od 3º do 45º, 

g) ustala się ochronę istniejącej zieleni; 

4) obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się z  istniejących i projektowanych wydzielanych 

na terenie dróg dojazdowych i wewnętrznych oraz poprzez służebność przejazdu; obsługę 

komunikacyjną z drogi krajowej nr 40 dopuszcza się wyłącznie poprzez jeden zjazd, którego 

lokalizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi, na warunkach zarządcy 

drogi. 

 

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 42.RU dla którego plan ustalił: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy związanej z produkcją rolną; 

2) przeznaczenie uzupełniające, zajmujące nie więcej niż 40 % terenu: 

a) usługi, 

b) składy i magazyny, 

c) stacje obsługi komunikacji; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nie normuje się maksymalnej powierzchni zabudowy i powierzchni terenów biologicznie 

czynnej, 

b) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 2,0, 

c) ustala się maksymalną wysokość zabudowy do 14 metrów, 

d) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 7 metrów, 

e) ustala się ochronę istniejącej zieleni; 

4) obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się z terenu oznaczonego w planie, o którym mowa 

w §1, ust.1 pkt.1, symbolem  KDD/E1.18. 
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WNIOSEK NR 5       

 
Burmistrz Głogówka na podstawie notatki służbowej – przenieść obwodnice poza zabudowę 
miasta 
Obowiązujące ustalenia studium: projektowana obwodnica na przebiegu drogi krajowej 
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Obowiązujące ustalenia planu: 
 
 

24d) 

KDG - TERENY KOMUNIKACJI – ULICE GŁÓWNE PLANOWANE : 

KDG/C1 – obwodnica północno-wschodnia, 

 

 

OBOWIĄZUJĄ : 

 

Funkcja wiodąca – projektowana ulica jednojezdniowa dwupasmowa (1x2) o liniach rozgraniczających 

szerokości 35m. 

 

Funkcje uzupełniające : 

KDP – tereny komunikacji pieszej i rowerowej, 

TWZ – zieleń terenów zurbanizowanych, 

elementy infrastruktury technicznej (bez budynków), 

obiekty inżynierskie, 

urządzenia zabezpieczające (ekrany akustyczne, wały ziemne) i urządzenia ochrony środowiska. 

 

Ustalenia : 

linia zabudowy projektowanych i rozbudowywanych obiektów budowlanych w odległości od krawędzi 

jezdni - min. 10m. na terenach zabudowy i 25m. poza terenem zabudowy, 

na odcinkach zabudowanych wydzielić chodniki conajmniej po jednej stronie ulicy, 

zakaz lokalizacji stanowisk i pasów postojowych przy ulicy, 

nakaz maksymalnego wkomponowania ulicy w krajobraz zastany, z eksponowaniem ważnych 

charakterystycznych punktów krajobrazu, 

nakaz stosowania urządzeń ochrony przed hałasem oraz ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem 

w wypadku ponadnormatywnej emisji hałasu lub zanieczyszczeń powietrza, 

zalecenie ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych, 

zalecenie stosowania urządzeń zabezpieczających wody gruntowe i powierzchniowe oraz grunt przed 

skutkami awarii i wypadków drogowych. 
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WNIOSEK NR 6 

 
Działka nr 839, Obręb Wielkie Oracze, ul. Głubczycka, oznaczony w obwiązującym planie 
symbolem E1/28/2004 
  
Obowiązujące ustalenia studium: tereny rolnicze  z przeznaczeniem pod zabudowę 
mieszkaniową z zakazem lokalizacji funkcji uciążliwych dla otoczenia 
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Obowiązujące ustalenia planu: 
TGO – TERENY GRUNTÓW ORNYCH, ŁĄK I PASTWISK: 
E1/28/TGO 

OBOWIĄZUJĄ: 

a) Funkcja wiodąca – uprawy polowe, łąki, pastwiska, uprawy sadownicze, ogrodnicze. 

b) Funkcja uzupełniająca: 

- urządzenia związane z gospodarką rolną, 

- komunikacja - drogi polne,  

- elementy tras turystycznych i rowerowych, 

- zieleń śródpolna, 

- infrastruktura techniczna. 

c) Zasady zagospodarowania terenów: 

- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania, 

- dopuszcza się przekształcenia w inne formy zagospodarowania określone w ramach funkcji 

wiodącej, 

- za wyjątkiem jednostek B1/37/TGO, B2/13/TGO, D1/1/TGO, D1/7/TGO, D1/14/TGO, 

D1/16/TGO, E1/28/TGO dopuszcza się zabudowę siedliskową związaną z gospodarką rolną,  

- dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych wraz z elementami 

małej architektury związanymi z obsługą ruchu turystycznego, 

- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, 

- zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej w stosunku do sąsiednich terenów 

mieszkaniowych, 

- realizacja obiektów hodowlanych wymaga stosowania odpowiednich technologii w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej wg ustaleń §21, 

- zaleca się zadrzewienie i zakrzewienie terenów nieprzydatnych rolniczo a także terenów  

narażonych na erozje, 

- ochrona zadrzewień śródpolnych, 

- nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych,  oczyszczenia ich i pogłębienia oraz 

utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody, 

- nakaz ograniczeń w stosowaniu nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony 

roślin. 

 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA E1 -  cz. PN 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

E1/28 TGO ISTN - - - W6, OW(52), SK, SW 
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WNIOSEK NR 7 

 
Działka nr 526, 327, teren oznaczony w obwiązującym planie symbolem 14.B1/2/U,H,R,P,S 
 
Obowiązujące ustalenia studium: tereny rolnicze, stanowisko archeologiczne 
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Obowiązujące ustalenia planu: 
 
14.B1/2/U,H,R,P,S 

1. Na terenie oznaczonym symbolem 14. B1/2/U,H,R,P,S ustala się  następujące dopuszczalne 

kategorie  obiektów:  

1) wymienione w § 6 pkt 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22  

2) drogi wewnętrzne i ciągi pieszo jezdne, infrastruktura techniczna, 

3) dozwolona funkcja mieszkalna, w formie budynku mieszkalnego lub mieszkania wbudowanego, 

związana z prowadzoną  na  terenie  działalnością, 

2. Na terenie oznaczonym symbolem 14. B1/2/U,H,R,P,S  obowiązują  następujące ustalenia 

dotyczące kształtowania budynków: 

1) budynki  wolnostojące, bliźniacze i dobudowane, 

2) liczba nadziemnych kondygnacji budynków nie  większa niż 3, licząc  łącznie z  poddaszem , 

3)    wysokość  budynku licząc od poziomu terenu przy wejściu do budynku do  kalenicy nie może   

przekraczać 14 m, 

4) dozwolone łączenie funkcji  w jednym  budynku, 

5) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym  układzie  połaci 

nachylonych pod kątem ok. 20 - 50º,  kryte  dachówką,  blachodachówką lub gontem, w drugiej linii 

zabudowy dozwolone dachy jednospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych  min.  4°, rodzaj 

pokrycia dachów; dachówka, blachodachówka, gont, a  w drugiej linii zabudowy dozwolone pokrycie 

blachą trapezową  lub blachą płaską. 

3. Na terenie  oznaczonym symbolem 14. B1/2/U,H,R,P,S obowiązują następujące ustalenia 

dotyczące sposobu zagospodarowania terenu: 

1) obowiązują zapisy  § 7 pkt 5 lit a uchwały. 

2) minimalna wielkość działki budowlanej ustala się na co najmniej 800 metrów kwadratowych, 

3) minimalną szerokość frontu działki  budowlanej  ustala się na co  najmniej  20  metrów. 

4. Na terenie oznaczonym symbolem  14. B1/2/U,H,R,P,S  dozwolone są wskaźniki: 

b) wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do  powierzchni terenu 

przeznaczonego pod zabudowę nie większy niż  0,80, 

c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20% 

5. Na terenie  oznaczonym symbolem 14. B1/2/U,H,R,P,S obowiązują następujące ustalenia 

dotyczące komunikacji: 

1) zjazdy na teren z publicznej drogi wojewódzkiej, jak  określa rysunek zmiany planu,  

2) w przypadku koniecznym dojazd do działek drogami wewnętrznymi, które należy na ten cel 

wyznaczyć, 

3) wydzielenie miejsc parkingowych na terenie inwestora, przyjmując, że  na 100m² powierzchni 

użytkowej usług należy zakładać  co najmniej 3 miejsca parkingowe. 
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WNIOSEK NR 8 

 
Działka nr 337, 336, 339/7, teren oznaczony w obwiązującym planie symbolem 40.P,U 
 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary produkcji i zaplecza technicznego  
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Obowiązujące ustalenia planu: 
Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XIII/99/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. 
40.P,U   
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 40.P, U ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny produkcji, usług, baz, składów i magazynów; 
2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy nieruchomości: 90%, 
b) ustala się minimalną powierzchnię terenów biologicznie czynną nieruchomości 5%, 
c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 2,5, 
d) ustala się maksymalną wysokość zabudowy do 14 metrów, 
e) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 10 metrów, 
f) ustala się dachy jedno lub 
dwuspadowe o nachyleniu połaci dachowych od 3° do 50°, 
g) ustala się ochronę istniejącej zieleni; 
3) obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się z terenów oznaczonych w planie, o którym 
mowa w §1, ust.1 
pkt.1, symbolami KDG/5, KDL/B1.1, KDD/B1.5. 
 
Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r.: 
KK1 - TERENY KOMUNIKACJI – KOMUNIKACJA KOLEJOWA – BOCZNICE: 
B1/10/KK1, 
OBOWIĄZUJĄ: 
Funkcja wiodąca – tereny bocznic kolejowych do likwidacji. 
Funkcja uzupełniająca: 
- KDP – tereny komunikacji pieszej i rowerowej , 
- TWZ – zieleń terenów zurbanizowanych, 
- elementy infrastruktury technicznej, 
-  obiekty inżynierskie. 
Ustalenia: 
- docelowe przekształcenie w KDP i TWZ , 
- dopuszcza się inne nieuciążliwe formy użytkowania , 
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TNW – TERENY INWESTYCYJNE: 
B1/11/TNW 
OBOWIĄZUJĄ: 
Funkcja wiodąca – zabudowa mieszkaniowa, usługowa, handlowa, rzemiosła wytwórczego, 
nieuciążliwy przemysł, bazy, składy, magazyny. 
Funkcja uzupełniająca: 
- zieleń izolacyjna , 
- parkingi, 
- infrastruktura techniczna, 
Zasady zabudowy i z zagospodarowania terenów: 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 40% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej (za wyjątkiem A2/7/TNW), 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 30% powierzchni działki 
budowlanej (za wyjątkiem A2/7/TNW), 
- adaptacja istniejącego zagospodarowania, 
- w ramach jednostki dopuszcza się lokalizację obiektów o różnym przeznaczeniu pod 
warunkiem zamknięcia strefy oddziaływania w obrębie obszaru pełniącego jednolitą funkcję, a 
zarazem niewykraczającej poza granice jednostki, 
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- w celu zapewnienia dojazdu do nowych obiektów budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych o parametrach dostosowanych do funkcji terenu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- obowiązek wprowadzenia urządzeń i technologii ograniczających szkodliwy wpływ 
prowadzonej działalności na środowisko naturalne, 
- nakazuje się utworzenie pasów zieleni izolacyjnej, 
- ochrona istniejącej zieleni, 
- zakaz realizacji nowych obiektów oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących bez 
uprzedniego uzbrojenia terenu zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, 
- nakaz ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych z terenów utwardzonych, 
- ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych i technologicznych do wód i ziemi bez 
ważnego pozwolenia wodno prawnego, 
- nakaz stosowania urządzeń zabezpieczających wody i grunt przed skutkami awarii i 
wypadków. 
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WNIOSEK NR 9. 

Działka nr 653, obręb Winiary (przy ul. Damrota 9) teren oznaczony w obwiązującym 
planie symbolem C2/37/TMJ 
 
Obowiązujące ustalenia studium:  
Obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
Obowiązujące ustalenia planu 
 
 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 
C2/37/TMJ. 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 

działki budowlanej, 
- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 

 

1) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C2/37 TMJ ISTN 2½ 30 50 W6, SW 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 10 

Działka nr 337, 336, 339/7 km4, Głogówek teren oznaczony w obwiązującym planie 
symbolem 40.P,U 
 
Obowiązujące ustalenia studium:  
obszary produkcji i zaplecza technicznego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu 

 
40.P,U - TERENY PRODUKCJI, USŁUG, BAZ, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW 
 
(Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta 
Głogówek) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny produkcji, usług, baz, składów i magazynów; 

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy nieruchomości: 90%, 

b) ustala się minimalną powierzchnię terenów biologicznie czynną nieruchomości 

5%, 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 2,5, 

d) ustala się maksymalną wysokość zabudowy do 14 metrów, 

e) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 10 metrów, 

f) ustala się dachy jedno- lub dwuspadowe o nachyleniu połaci dachowych od 3° do 

50°, 

g) ustala się ochronę istniejącej zieleni; 

3) obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się z terenów oznaczonych w planie, o 

którym mowa w §1, ust.1 pkt.1, symbolami KDG/5, KDL/B1.1, KDD/B1.5. 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 11. 

 
Działka 572 (przy ul. 3-go Maja 16), Głogówek, teren oznaczony w obwiązującym planie 
symbolem C2/55/TMJ  
Obowiązujące ustalenia studium:  
obszary rozwoju zabudowy z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z zakazem 
lokalizacji funkcji uciążliwych dla otoczenia 
 
 

Obowiązujące ustalenia planu 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
C2/55/TMJ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 

 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji paliw, 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni działki 
budowlanej, 
- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 
zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C2/55 TMJ ROZW 2½ 30 50 W6, SG, SW 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 12. 

Działka 591/2 (przy ul. Szkolnej), Głogówek teren oznaczony w obwiązującym planie 
symbolem A1/40/TC 
Obowiązujące ustalenia studium:  
obszary koncentracji usług publicznych i komercyjnych 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

Obowiązujące ustalenia planu 

 
TCM– TERENY USŁUG, HANDLU I GASTRONOMII Z FUNKCJAMI MIESZKANIOWYMI: 
A1/40/TCM 

 (Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

a) Funkcja wiodąca – zabudowa mieszkaniowa z drobnym handlem, usługami i 
gastronomią w dolnych kondygnacjach. 

b) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, ogólnodostępna, 
- parkingi i garaże, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej. 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dla jednostek w obszarze A1 dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki w 

TCU, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 35% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 40% powierzchni 

działki budowlanej, 
- zaleca się likwidację zabudowy gospodarczej o charakterze substandardowym, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących od strony przestrzeni publicznych, 
- zaleca się zagospodarowanie przedpola i integrację parteru z ciągiem pieszym, 
- ochrona istniejącej zieleni. 

 
 
(Uchwała Nr  XXXV/282/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24. 07. 2009 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek) 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 
A1/40/TCM 

a) dopuszczalna wysokość  zabudowy – 4 kondygnacje licząc  łącznie z  poddaszem 
, 

b) wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni 
terenu przeznaczonego pod zabudowę nie większy niż  0,70, 

c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30%. 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 13. 
Działki 614/2, 614/3, 614/4 km6 obręb Winiary (przy ul. Dworcowej), Głogówek teren 
oznaczony w obwiązującym planie symbolem C2/59/TUT 
 
Obowiązujące ustalenia studium:  
obszary zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
Obowiązujące ustalenia planu 
 
TUT - TERENY USŁUG, HANDLU  I RZEMIOSŁA WYTWÓRCZEGO: 
C2/59/TUT 
 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 

 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca – zabudowa usługowa, handlowa i rzemiosła wytwórczego, hurtownie, 

małe zakłady wytwórcze. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, ogólnodostępna, 
- parkingi, 
- infrastruktura techniczna, 
- w jednostce C2/7/TUT – stacja paliw (TUS), oraz obiekt sportowy – strzelnica (TWB), 
- w jednostce C2/67/TUT – małe domy mieszkalne (TMN). 

c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 40% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 30% powierzchni 

działki budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych obiektów budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- w jednostce C2/67/TUT dopuszcza się lokalizację stacji paliw w ramach rozbudowy 

jednostki C2/66/TUS, 
- zaleca się likwidację zabudowy gospodarczej o charakterze substandardowym, 
- zaleca się zagospodarowanie przedpola i integrację parteru z przestrzeniami 

publicznymi, 
- nakazuje się utworzenie pasów zieleni izolacyjnej, 
- ochrona istniejącej zieleni, 
- nakaz ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych z terenów 

utwardzonych, 
- ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych i technologicznych do wód i ziemi 

bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego. 
 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C2/59 TUT ISTN 2½ 40 30 W6, SW 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 14. 

teren oznaczony w obwiązującym planie symbolem 40.P,U 
 
Obowiązujące ustalenia studium:  
obszary produkcji i zaplecza technicznego 
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zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
Obowiązujące ustalenia planu 
 
40.P,U - TERENY PRODUKCJI, USŁUG, BAZ, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW 
 
(Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta 
Głogówek) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny produkcji, usług, baz, składów i magazynów; 

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

h) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy nieruchomości: 90%, 

i) ustala się minimalną powierzchnię terenów biologicznie czynną nieruchomości 

5%, 

j) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 2,5, 

k) ustala się maksymalną wysokość zabudowy do 14 metrów, 

l) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 10 metrów, 

m) ustala się dachy jedno- lub dwuspadowe o nachyleniu połaci dachowych od 3° do 

50°, 

n) ustala się ochronę istniejącej zieleni; 

3) obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się z terenów oznaczonych w planie, o 

którym mowa w §1, ust.1 pkt.1, symbolami KDG/5, KDL/B1.1, KDD/B1.5. 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 15. 

teren oznaczony w obwiązującym planie symbolem D1/5/TMZ, D1/21/TMZ D1/23/TMJ 
 
Obowiązujące ustalenia studium:  
Obszar o dominującej zabudowie zagrodowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obowiązujące ustalenia planu 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 
 

 (Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

b) Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 

działki budowlanej, 
- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 
-  

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/23 TMJ ISTN 2½ 30 50 W6, KC, SW 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 16. 

Działki 331, km3 (róg ul. Powstańców Śląskich i Raja) Głogówek, teren oznaczony w 
obwiązującym planie symbolem C2/3/TMZ 
 
 
Obowiązujące ustalenia studium:  
Obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

Obowiązujące ustalenia planu 
 
TMZ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZAGRODOWEJ 
 
C2/3/TMZ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 

 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa z dopuszczeniem 
zabudowy jednorodzinnej. 
b) Funkcja uzupełniająca : 

- zabudowa gospodarcza, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostkach D1/5/TMZ, D1/21/TMZ, D2/7/TMZ, D2/16/TMZ, D2/17/TMZ - drobne 

nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze. 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki C1/7/TMZ w TCU lub TCM, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 60% powierzchni 

działki budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych. 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C2/3 TMZ ISTN 2½ 25 60 W6, SW 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 17. 
Działki 692/1 km7 Głogówek, teren oznaczony w obwiązującym planie symbolem 
C2/61/TMJ 
 
 
Obowiązujące ustalenia studium:  
obszary zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

Obowiązujące ustalenia planu 
 
 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
C2/61/TMJ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 

 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji paliw, 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni działki 
budowlanej, 
- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 
zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C2/61 TMJ ROZW 2½ 30 50 W6, SG, SW 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 18. 
Działki 614/2, 614/3, 614/4, 313/1, 613/2 km6 obręb Winiary (przy ul. Dworcowej), teren 
oznaczony w obwiązującym planie symbolem C2/59/TUT 
 
 
Obowiązujące ustalenia studium:  
obszary zabudowy mieszkaniowo - usługowej 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
 
Obowiązujące ustalenia planu 
 
TUT - TERENY USŁUG, HANDLU  I RZEMIOSŁA WYTWÓRCZEGO: 
C2/59/TUT 
 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 

 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca – zabudowa usługowa, handlowa i rzemiosła wytwórczego, hurtownie, 

małe zakłady wytwórcze. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, ogólnodostępna, 
- parkingi, 
- infrastruktura techniczna, 
- w jednostce C2/7/TUT – stacja paliw (TUS), oraz obiekt sportowy – strzelnica (TWB), 
- w jednostce C2/67/TUT – małe domy mieszkalne (TMN). 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 40% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, 

- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 30% powierzchni 
działki budowlanej, 

- w celu zapewnienia dojazdu do nowych obiektów budowlanych ustala się konieczność 
budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- w jednostce C2/67/TUT dopuszcza się lokalizację stacji paliw w ramach rozbudowy 

jednostki C2/66/TUS, 
- zaleca się likwidację zabudowy gospodarczej o charakterze substandardowym, 
- zaleca się zagospodarowanie przedpola i integrację parteru z przestrzeniami 

publicznymi, 
- nakazuje się utworzenie pasów zieleni izolacyjnej, 
- ochrona istniejącej zieleni, 
- nakaz ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych z terenów 

utwardzonych, 
- ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych i technologicznych do wód i ziemi 

bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego. 
 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C2/59 TUT ISTN 2½ 40 30 W6, SW 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 19 
 
Działka nr 839/1, teren oznaczony w obwiązującym planie symbolem E1/28/TGO 
Obowiązujące ustalenia studium: tereny z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową 
z zakazem lokalizacji funkcji uciążliwych dla otoczenia 

 

19 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

Obowiązujące ustalenia planu: 
 
TGO – TERENY GRUNTÓW ORNYCH, ŁĄK I PASTWISK: 
E1/28/TGO 
OBOWIĄZUJĄ: 
Funkcja wiodąca – uprawy polowe, łąki, pastwiska, uprawy sadownicze, ogrodnicze. 
Funkcja uzupełniająca: 
- urządzenia związane z gospodarką rolną, 
- komunikacja - drogi polne,  
- elementy tras turystycznych i rowerowych, 
- zieleń śródpolna, 
- infrastruktura techniczna. 
Zasady zagospodarowania terenów: 
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania, 
- dopuszcza się przekształcenia w inne formy zagospodarowania określone w ramach funkcji 
wiodącej, 
- za wyjątkiem jednostek B1/37/TGO, B2/13/TGO, D1/1/TGO, D1/7/TGO, D1/14/TGO, 
D1/16/TGO, E1/28/TGO dopuszcza się zabudowę siedliskową związaną z gospodarką rolną,  
- dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych wraz z elementami 
małej architektury związanymi z obsługą ruchu turystycznego, 
- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, 
- zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej w stosunku do sąsiednich terenów 
mieszkaniowych, 
- realizacja obiektów hodowlanych wymaga stosowania odpowiednich technologii w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej wg ustaleń §21, 
- zaleca się zadrzewienie i zakrzewienie terenów nieprzydatnych rolniczo a także terenów  
narażonych na erozje, 
- ochrona zadrzewień śródpolnych, 
- nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych,  oczyszczenia ich i pogłębienia oraz 
utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody, 
- nakaz ograniczeń w stosowaniu nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony 
roślin. 
 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA E1 -  cz. PN 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

E1/28 TGO ISTN - - - W6, OW(52), SK, SW 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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WNIOSEK NR 20  
 
Działka nr 950, 949, 948 , teren oznaczony w obwiązującym planie symbolem E1/34/TGW 
 
Obowiązujące ustalenia studium: tereny rolne, gazociąg wysokoprężny, tereny 
komunikacji – obwodnica miasta 
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Obowiązujące ustalenia planu: 
 
TGW – TERENY PRODUKCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ROLNĄ: 
E1/34/TGW 
OBOWIĄZUJĄ: 
Funkcja wiodąca – obiekty gospodarstw rolnych związane z produkcją i wytwórczością rolniczą. 
Funkcja uzupełniająca : 
- obiekty biurowo-administracyjne, 
- obiekty składowo-magazynowe, 
- zieleń izolacyjna, 
- infrastruktura techniczna, 
- w jednostce E1/34/TGW – usługi komunikacji (TUS) ograniczone do bazy transportowej. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- nie normuje się maksymalnej powierzchni zabudowy i terenów biologicznie czynnych, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zamknięcie strefy oddziaływania w granicach działki, 
- obowiązek wprowadzenia urządzeń i technologii ograniczających szkodliwy wpływ 
prowadzonej działalności na środowisko naturalne, 
- nakazuje się utworzenie pasów zieleni izolacyjnej, 
- ochrona istniejącej zieleni, 
- zakaz realizacji nowych obiektów bez uprzedniego uzbrojenia terenu zwłaszcza w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej 
- ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych i technologicznych do wód i ziemi bez 
ważnego pozwolenia wodnoprawnego. 
 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA E1 -  cz. PN 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

E1/34 TGW ISTN 2½ - - OW(25), SW 

 
TGO – TERENY GRUNTÓW ORNYCH, ŁĄK I PASTWISK: 
E2/2/TGO 
OBOWIĄZUJĄ: 
Funkcja wiodąca – uprawy polowe, łąki, pastwiska, uprawy sadownicze, ogrodnicze. 
Funkcja uzupełniająca : 
- urządzenia związane z gospodarką rolną, 
- komunikacja - drogi polne, 
- elementy tras turystycznych i rowerowych, 
- zieleń śródpolna, 
- infrastruktura techniczna. 
Zasady zagospodarowania terenów : 
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania, 
- dopuszcza się przekształcenia w inne formy zagospodarowania określone w ramach funkcji 
wiodącej, 
- za wyjątkiem jednostek B1/37/TGO, B2/13/TGO, D1/1/TGO, D1/7/TGO, D1/14/TGO, 
D1/16/TGO, E1/28/TGO dopuszcza się zabudowę siedliskową związaną z gospodarką rolną, 
- dopuszcza się przekształcenie jednostki B1/37/TGO i B2/13/TGO w całości lub części na 
tereny sportowo-rekreacyjne (TWB) z możliwością zabudowy obiektami o takiej funkcji i 
wysokości maksymalnej 1 kondygnacji, 
- dopuszcza się przekształcenie jednostki B1/15/TGO na pole namiotowe (TWB) z możliwością 
zabudowy obiektami gospodarczymi, niezbędnymi do jego funkcjonowania, 
- dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych wraz z elementami 
małej architektury związanymi z obsługą ruchu turystycznego, 
- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, 
- zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej w stosunku do sąsiednich terenów 
mieszkaniowych, 
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- realizacja obiektów hodowlanych wymaga stosowania odpowiednich technologii w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej wg ustaleń §21, 
- zaleca się zadrzewienie i zakrzewienie terenów nieprzydatnych rolniczo a także terenów  
narażonych na erozje, 
- ochrona zadrzewień śródpolnych, 
- nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich i pogłębienia oraz 
utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody, 
- nakaz ograniczeń w stosowaniu nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony 
roślin. 
 

2) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA E2 -  cz. PD 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

E2/2 TGO ISTN - - - OW(31), SG, SW 

 
KDS - TERENY KOMUNIKACJI – ULICE GŁÓWNE PRZYŚPIESZONE PLANOWANE  
KDS/E2 
OBOWIĄZUJĄ: 
Funkcja wiodąca – projektowana ulica jednojezdniowa dwupasmowa (1x2) o liniach  
rozgraniczających szerokości 50m. Docelowo dwujezdniowa czteropasmowa (2x2). 
Funkcje uzupełniające : 
- KDD, KDP – tereny komunikacji drogowej, pieszej i rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów zurbanizowanych, 
- elementy infrastruktury technicznej (bez budynków), 
- obiekty inżynierskie 
- urządzenia zabezpieczające (ekrany akustyczne, wały ziemne) i urządzenia ochrony 
środowiska. 
Ustalenia : 
- linia zabudowy projektowanych i rozbudowywanych obiektów budowlanych w odległości od 
krawędzi jezdni - min. 10m. na terenach zabudowy i 25m. poza terenem zabudowy, 
- na odcinkach zabudowanych wydzielić chodniki conajmniej po jednej stronie ulicy, 
- zakaz lokalizacji stanowisk i pasów postojowych przy ulicy, 
- nakaz stosowania urządzeń ochrony przed hałasem oraz ochrony powietrza przed 
zanieczyszczeniem w wypadku ponadnormatywnej emisji hałasu lub zanieczyszczeń powietrza, 
- nakaz maksymalnego wkomponowania ulicy w krajobraz zastany, z eksponowaniem ważnych 
charakterystycznych punktów krajobrazu, 
- zalecenie ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych, 
- zalecenie stosowania urządzeń zabezpieczających wody gruntowe i powierzchniowe oraz 
grunt przed skutkami awarii i wypadków drogowych 
- w jednostce KDS/C3 oraz KDS/E2 pomiędzy węzłami W1.2 i W2 nakaz równoczesnej 
realizacji równoległej drogi dojazdowej obsługującej tereny gruntów ornych. 
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WNIOSEK NR 21  
 
Działka nr 720/2, 721, 722, 723, 724, 725, 726/1  , teren oznaczony w obwiązującym planie 
symbolem C2/46/TWZ, C2/44/TPP, KDG/C1, KDD 
 
Obowiązujące ustalenia studium: tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej i 
usługowej, gazociąg wysokoprężny, tereny komunikacji – obwodnica miasta 
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Obowiązujące ustalenia planu: 
TWZ – TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ: 
C2/46/TWZ 

OBOWIĄZUJĄ: 
c) Funkcja wiodąca – parki i skwery. 
d) Funkcja uzupełniająca : 
- elementy tras turystycznych i rowerowych, 
- parkingi, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej. 
e) Zasady zagospodarowania terenów : 
- adaptacja istniejącego zagospodarowania, 
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni, 
- dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych wraz z 

elementami małej architektury związanymi z obsługą ruchu turystycznego, 
- dopuszcza się realizację placów zabaw dla dzieci wraz z elementami małej architektury, 
- w jednostce C2/46/TWZ dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych usługowych o 

pow. do 100m
2
 związanych z funkcją wiodącą, forma obiektów wg §11 pkt 1 ppkt 3-22, 

- zaleca się wykonanie infrastruktury technicznej parkowej. 
 
TPP - TERENY PRZEMYSŁU, BAZ I SKŁADÓW: 
C2/44/TPP 

OBOWIĄZUJĄ: 
a) Funkcja wiodąca – zabudowa przemysłowa, bazy, składy, magazyny. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, 
- parkingi, 
- infrastruktura techniczna. 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 40% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 30% powierzchni 

działki budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych obiektów budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- adaptacja zabudowy mieszkaniowej  i usługowej, 
- zamknięcie strefy oddziaływania w granicach działki, 
- obowiązek wprowadzenia urządzeń i technologii ograniczających szkodliwy wpływ 

prowadzonej działalności na środowisko naturalne, 
- nakazuje się utworzenie pasów zieleni izolacyjnej, 
- ochrona istniejącej zieleni, 
- zakaz realizacji nowych obiektów bez uprzedniego uzbrojenia terenu zwłaszcza w 

zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
- nakaz ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych z terenów 

utwardzonych, 
- ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych i technologicznych do wód i ziemi 

bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego, 
- nakaz stosowania urządzeń zabezpieczających wody i grunt przed skutkami awarii i 

wypadków. 
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3) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

C2/44 TPP PROJ 2½ 40 30 W6, N6, OW(26), SG, SW 

 
KDG - TERENY KOMUNIKACJI – ULICE GŁÓWNE PLANOWANE: 
KDG/C1 – obwodnica północno-wschodnia 

OBOWIĄZUJĄ: 
a) Funkcja wiodąca – projektowana ulica jednojezdniowa dwupasmowa (1x2) o liniach 

rozgraniczających szerokości 35m. 
b) Funkcje uzupełniające : 
- KDP – tereny komunikacji pieszej i rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów zurbanizowanych, 
- elementy infrastruktury technicznej (bez budynków), 
- obiekty inżynierskie, 
- urządzenia zabezpieczające (ekrany akustyczne, wały ziemne) i urządzenia ochrony 

środowiska. 
c) Ustalenia : 
- linia zabudowy projektowanych i rozbudowywanych obiektów budowlanych w odległości 

od krawędzi jezdni - min. 10m. na terenach zabudowy i 25m. poza terenem zabudowy, 
- na odcinkach zabudowanych wydzielić chodniki conajmniej po jednej stronie ulicy, 
- zakaz lokalizacji stanowisk i pasów postojowych przy ulicy, 
- nakaz maksymalnego wkomponowania ulicy w krajobraz zastany, z eksponowaniem 

ważnych charakterystycznych punktów krajobrazu, 
- nakaz stosowania urządzeń ochrony przed hałasem oraz ochrony powietrza przed 

zanieczyszczeniem w wypadku ponadnormatywnej emisji hałasu lub zanieczyszczeń 
powietrza, 

- zalecenie ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych, 
- zalecenie stosowania urządzeń zabezpieczających wody gruntowe i powierzchniowe 

oraz grunt przed skutkami awarii i wypadków drogowych. 
 
KDD – TERENY KOMUNIKACJI – ULICE DOJAZDOWE – ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE: 

OBOWIĄZUJĄ: 
a) Funkcja wiodąca – ulica jednojezdniowa dwupasmowa (1x2) o liniach rozgraniczających 
szerokości : 
- na terenach zainwestowanych - według przebiegu granic własności, 
- na terenach niezainwestowanych i tam, gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa 

ulicznego – 10m, 
b) Funkcje uzupełniające : 
- KDP – tereny komunikacji pieszej i rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów zurbanizowanych, 
- elementy infrastruktury technicznej (bez budynków), 
- obiekty inżynierskie. 
c) Ustalenia : 
- linia zabudowy projektowanych i rozbudowywanych obiektów budowlanych w odległości 

od krawędzi jezdni - min. 6m. na terenach zabudowy i 15m. poza terenem zabudowy, 
- na odcinkach zabudowanych wydzielić chodniki conajmniej po jednej stronie ulicy, 
- poza terenami zabudowanymi wydzielić utwardzone pobocze dla pieszych, 
- zalecenie ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych. 
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WNIOSEK NR 22  

 
Działka nr 667, 668, 669, 672/6, 680  , teren oznaczony w obwiązującym planie symbolem 

C2/32/TPP 
Obowiązujące ustalenia studium: tereny zabudowy techniczno – produkcyjnej i 
usługowej, tereny komunikacji – obwodnica miasta 
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Obowiązujące ustalenia planu: 
TPP - TERENY PRZEMYSŁU, BAZ I SKŁADÓW: 
C2/32/TPP 

OBOWIĄZUJĄ: 
a) Funkcja wiodąca – zabudowa przemysłowa, bazy, składy, magazyny. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, 
- parkingi, 
- infrastruktura techniczna. 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 40% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 30% powierzchni 

działki budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych obiektów budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- adaptacja zabudowy mieszkaniowej  i usługowej, 
- zamknięcie strefy oddziaływania w granicach działki, 
- obowiązek wprowadzenia urządzeń i technologii ograniczających szkodliwy wpływ 

prowadzonej działalności na środowisko naturalne, 
- nakazuje się utworzenie pasów zieleni izolacyjnej, 
- ochrona istniejącej zieleni, 
- zakaz realizacji nowych obiektów bez uprzedniego uzbrojenia terenu zwłaszcza w 

zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
- nakaz ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych z terenów 

utwardzonych, 
- ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych i technologicznych do wód i ziemi 

bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego, 
- nakaz stosowania urządzeń zabezpieczających wody i grunt przed skutkami awarii i 

wypadków. 
 

4) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

C2/34 TPP ROZW 2½ 40 30 W6, SW 

 
KDG - TERENY KOMUNIKACJI – ULICE GŁÓWNE PLANOWANE: 
KDG/C1 – obwodnica północno-wschodnia 

OBOWIĄZUJĄ: 
a) Funkcja wiodąca – projektowana ulica jednojezdniowa dwupasmowa (1x2) o liniach 

rozgraniczających szerokości 35m. 
b) Funkcje uzupełniające : 
- KDP – tereny komunikacji pieszej i rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów zurbanizowanych, 
- elementy infrastruktury technicznej (bez budynków), 
- obiekty inżynierskie, 
- urządzenia zabezpieczające (ekrany akustyczne, wały ziemne) i urządzenia ochrony 

środowiska. 
c) Ustalenia : 
- linia zabudowy projektowanych i rozbudowywanych obiektów budowlanych w odległości 

od krawędzi jezdni - min. 10m. na terenach zabudowy i 25m. poza terenem zabudowy, 
- na odcinkach zabudowanych wydzielić chodniki conajmniej po jednej stronie ulicy, 
- zakaz lokalizacji stanowisk i pasów postojowych przy ulicy, 
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- nakaz maksymalnego wkomponowania ulicy w krajobraz zastany, z eksponowaniem 
ważnych charakterystycznych punktów krajobrazu, 

- nakaz stosowania urządzeń ochrony przed hałasem oraz ochrony powietrza przed 
zanieczyszczeniem w wypadku ponadnormatywnej emisji hałasu lub zanieczyszczeń 
powietrza, 

- zalecenie ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych, 
- zalecenie stosowania urządzeń zabezpieczających wody gruntowe i powierzchniowe 

oraz grunt przed skutkami awarii i wypadków drogowych. 
 
KDD – TERENY KOMUNIKACJI – ULICE DOJAZDOWE – ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE: 

OBOWIĄZUJĄ: 
a) Funkcja wiodąca – ulica jednojezdniowa dwupasmowa (1x2) o liniach rozgraniczających 

szerokości : 
- na terenach zainwestowanych - według przebiegu granic własności, 
- na terenach niezainwestowanych i tam, gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa 

ulicznego – 10m, 
b) Funkcje uzupełniające : 
- KDP – tereny komunikacji pieszej i rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów zurbanizowanych, 
- elementy infrastruktury technicznej (bez budynków), 
- obiekty inżynierskie. 
c) Ustalenia : 
- linia zabudowy projektowanych i rozbudowywanych obiektów budowlanych w odległości 

od krawędzi jezdni - min. 6m. na terenach zabudowy i 15m. poza terenem zabudowy, 
- na odcinkach zabudowanych wydzielić chodniki conajmniej po jednej stronie ulicy, 
- poza terenami zabudowanymi wydzielić utwardzone pobocze dla pieszych, 
- zalecenie ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych. 
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WNIOSEK NR 23  

 
Działka nr 667, 668, 669, 672/6, 680  , teren oznaczony w obwiązującym planie symbolem 

C2/36/TPP 
 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 
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Obowiązujące ustalenia planu: 
TPP - TERENY PRZEMYSŁU, BAZ I SKŁADÓW: 
C2/36/TPP 

OBOWIĄZUJĄ: 
a) Funkcja wiodąca – zabudowa przemysłowa, bazy, składy, magazyny. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, 
- parkingi, 
- infrastruktura techniczna. 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 40% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 30% powierzchni 

działki budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych obiektów budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- adaptacja zabudowy mieszkaniowej  i usługowej, 
- zamknięcie strefy oddziaływania w granicach działki, 
- obowiązek wprowadzenia urządzeń i technologii ograniczających szkodliwy wpływ 

prowadzonej działalności na środowisko naturalne, 
- nakazuje się utworzenie pasów zieleni izolacyjnej, 
- ochrona istniejącej zieleni, 
- zakaz realizacji nowych obiektów bez uprzedniego uzbrojenia terenu zwłaszcza w 

zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
- nakaz ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych z terenów 

utwardzonych, 
- ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych i technologicznych do wód i ziemi 

bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego, 
- nakaz stosowania urządzeń zabezpieczających wody i grunt przed skutkami awarii i 

wypadków. 
 

5) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

C2/36 TPP ROZW 2½ 40 30 W6, SW 

 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
C2/37/TMJ 
OBOWIĄZUJĄ: 

a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
b) Funkcja uzupełniająca : 

- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 

c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni 
istniejącej działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 
działki budowlanej, 
- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
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- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 
zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 
budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 

  

6) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C2/37 TMJ ISTN 2½ 30 50 W6, SW 
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WNIOSEK NR 24  

 
Działka nr 235, 236, 275 , teren oznaczony w obwiązującym planie symbolem D1/5/TMZ 

 
 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary lasów o obniżonych walorach przyrodniczych 
niezgodnych z siedliskiem 
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Obowiązujące ustalenia planu: 
TMZ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZAGRODOWEJ: 
D1/5/TMZ 
OBOWIĄZUJĄ: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy 
jednorodzinnej. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
 -w jednostkach D1/5/TMZ, D1/21/TMZ, D2/7/TMZ, D2/16/TMZ, D2/17/TMZ - drobne 
nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki C1/7/TMZ w TCU lub TCM, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 60% powierzchni działki 
budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych. 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTER 
ILOŚĆ 
KOND.  

% POW.  
ZAB. 

 % TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/5 TMZ ISTN 2½ 25 60 W4, W6, OW(49), SW 
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WNIOSEK NR 25  

 
Działka nr 229, 232, 276 teren oznaczony w obwiązującym planie symbolem D1/5/TMZ 
 
 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary lasów o obniżonych walorach przyrodniczych 
niezgodnych z siedliskiem, tereny rolne 
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Obowiązujące ustalenia planu 
TMZ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZAGRODOWEJ: 
D1/5/TMZ 
OBOWIĄZUJĄ: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy 
jednorodzinnej. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostkach D1/5/TMZ, D1/21/TMZ, D2/7/TMZ, D2/16/TMZ, D2/17/TMZ - drobne 
nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki C1/7/TMZ w TCU lub TCM, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 60% powierzchni działki 
budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych. 
 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTER 
ILOŚĆ 
KOND.  

% POW.  
ZAB. 

 % TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/5 TMZ ISTN 2½ 25 60 W4, W6, OW(49), SW 

 
TGO – TERENY GRUNTÓW ORNYCH, ŁĄK I PASTWISK: 
D1/3/TGO 
OBOWIĄZUJĄ: 
Funkcja wiodąca – uprawy polowe, łąki, pastwiska, uprawy sadownicze, ogrodnicze. 
Funkcja uzupełniająca : 
- urządzenia związane z gospodarką rolną, 
- komunikacja - drogi polne, 
- elementy tras turystycznych i rowerowych, 
- zieleń śródpolna, 
- infrastruktura techniczna. 
Zasady zagospodarowania terenów : 
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania, 
- dopuszcza się przekształcenia w inne formy zagospodarowania określone w ramach funkcji 
wiodącej, 
- za wyjątkiem jednostek B1/37/TGO, B2/13/TGO, D1/1/TGO, D1/7/TGO, D1/14/TGO, 
D1/16/TGO, E1/28/TGO dopuszcza się zabudowę siedliskową związaną z gospodarką rolną, 
- dopuszcza się przekształcenie jednostki B1/37/TGO i B2/13/TGO w całości lub części na 
tereny sportowo-rekreacyjne (TWB) z możliwością zabudowy obiektami o takiej funkcji i 
wysokości maksymalnej 1 kondygnacji, 
- dopuszcza się przekształcenie jednostki B1/15/TGO na pole namiotowe (TWB) z możliwością 
zabudowy obiektami gospodarczymi, niezbędnymi do jego funkcjonowania, 
- dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych wraz z elementami 
małej architektury związanymi z obsługą ruchu turystycznego, 
- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, 
- zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej w stosunku do sąsiednich terenów 
mieszkaniowych, 
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- realizacja obiektów hodowlanych wymaga stosowania odpowiednich technologii w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej wg ustaleń §21, 
- zaleca się zadrzewienie i zakrzewienie terenów nieprzydatnych rolniczo a także terenów  
narażonych na erozje, 
- ochrona zadrzewień śródpolnych, 
- nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich i pogłębienia oraz 
utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody, 
- nakaz ograniczeń w stosowaniu nawozów mineralnych oraz chemicznych środków ochrony 
roślin. 
 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/3 TGO ISTN - - - W2, W4, W6, OW(49,50,51), SK, SW 
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WNIOSEK NR 26  
 
Działka nr 675/2, 682/2  teren oznaczony w obwiązującym planie symbolem C1/7/TMZ 
 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
wielorodzinnej, obszary produkcji i zaplecza technicznego, obwodnica miasta 
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Obowiązujące ustalenia planu 
TMZ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZAGRODOWEJ: 
C1/7/TMZ 
OBOWIĄZUJĄ: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy 
jednorodzinnej. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostkach D1/5/TMZ, D1/21/TMZ, D2/7/TMZ, D2/16/TMZ, D2/17/TMZ - drobne 
nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki C1/7/TMZ w TCU lub TCM, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 60% powierzchni działki 
budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych. 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C1 -  WINIARY cz. PN-WSCH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C1/7 TMZ ROZW 2½ 25 60 W6, N6, KC, SD, SW 

 
TPP – TERENY PRZEMYSŁU, BAZ I SKŁADÓW: 
C2/32/TPP 
OBOWIĄZUJĄ: 
Funkcja wiodąca – zabudowa przemysłowa, bazy, składy, magazyny. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, 
- parkingi, 
- infrastruktura techniczna. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 40% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 30% powierzchni działki 
budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych obiektów budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- adaptacja zabudowy mieszkaniowej  i usługowej, 
- zamknięcie strefy oddziaływania w granicach działki, 
- obowiązek wprowadzenia urządzeń i technologii ograniczających szkodliwy wpływ 
prowadzonej działalności na środowisko naturalne, 
- nakazuje się utworzenie pasów zieleni izolacyjnej, 
- ochrona istniejącej zieleni, 
- zakaz realizacji nowych obiektów bez uprzedniego uzbrojenia terenu zwłaszcza w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej 
- nakaz ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych z terenów utwardzonych, 
- ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych i technologicznych do wód i ziemi bez 
ważnego pozwolenia wodnoprawnego, 
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- nakaz stosowania urządzeń zabezpieczających wody i grunt przed skutkami awarii i 
wypadków. 

7) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C2/32 TPP ROZW 2½ 40 30 W6, N6, SE, SW 
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WNIOSEK NR 27  

 
Działka nr 404, 389, 355  teren oznaczony w obwiązującym planie symbolem C2/9/TMJ 
 
 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary produkcji i zaplecza technicznego, obwodnica 
miasta 
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Obowiązujące ustalenia planu  
 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
C2/9/TMJ 
OBOWIĄZUJĄ: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji paliw, 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni działki 
budowlanej, 
- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 
zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 
 

8) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C2/9 TMJ ROZW 2½ 30 50 W6, SD, SW 

 

KDG - TERENY KOMUNIKACJI – ULICE GŁÓWNE PLANOWANE 
KDG/C1 – obwodnica północno-wschodnia 
OBOWIĄZUJĄ : 
a) Funkcja wiodąca – projektowana ulica jednojezdniowa dwupasmowa (1x2) o liniach 

rozgraniczających szerokości 35m. 
b) Funkcje uzupełniające : 
- KDP – tereny komunikacji pieszej i rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów zurbanizowanych, 
- elementy infrastruktury technicznej (bez budynków), 
- obiekty inżynierskie, 
- urządzenia zabezpieczające (ekrany akustyczne, wały ziemne) i urządzenia ochrony 

środowiska. 
c) Ustalenia : 
- linia zabudowy projektowanych i rozbudowywanych obiektów budowlanych w odległości 

od krawędzi jezdni - min. 10m. na terenach zabudowy i 25m. poza terenem zabudowy, 
- na odcinkach zabudowanych wydzielić chodniki conajmniej po jednej stronie ulicy, 
- zakaz lokalizacji stanowisk i pasów postojowych przy ulicy, 
- nakaz maksymalnego wkomponowania ulicy w krajobraz zastany, z eksponowaniem 

ważnych charakterystycznych punktów krajobrazu, 
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- nakaz stosowania urządzeń ochrony przed hałasem oraz ochrony powietrza przed 
zanieczyszczeniem w wypadku ponadnormatywnej emisji hałasu lub zanieczyszczeń 
powietrza, 

- zalecenie ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych, 
- zalecenie stosowania urządzeń zabezpieczających wody gruntowe i powierzchniowe 

oraz grunt przed skutkami awarii i wypadków drogowych. 
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WNIOSEK NR 28  
 
Działka nr 108/2, 108/8, 108/9  teren oznaczony w obwiązującym planie symbolem 
D2/8/TGW 
 
Obowiązujące ustalenia studium: obszar koncentracji urządzeń rolnictwa 
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Obowiązujące ustalenia planu  
 
TGW – TERENY PRODUKCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ROLNĄ 
D2/8/TGW 
OBOWIĄZUJĄ : 

d) Funkcja wiodąca – obiekty gospodarstw rolnych związane z produkcją i wytwórczością 
rolniczą. 
e) Funkcja uzupełniająca : 
- obiekty biurowo-administracyjne, 
- obiekty składowo-magazynowe, 
- zieleń izolacyjna, 
- infrastruktura techniczna, 
- w jednostce E1/34/TGW – usługi komunikacji (TUS) ograniczone do bazy 

transportowej. 
f) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- nie normuje się maksymalnej powierzchni zabudowy i terenów biologicznie czynnych, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zamknięcie strefy oddziaływania w granicach działki, 
- obowiązek wprowadzenia urządzeń i technologii ograniczających szkodliwy wpływ 

prowadzonej działalności na środowisko naturalne, 
- nakazuje się utworzenie pasów zieleni izolacyjnej, 
- ochrona istniejącej zieleni, 
- zakaz realizacji nowych obiektów bez uprzedniego uzbrojenia terenu zwłaszcza w 

zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
- ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych i technologicznych do wód i ziemi 

bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego. 
 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D2 -  GŁOGOWIEC 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

D2/8 TGW ISTN 2½ - - KC 
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WNIOSEK NR 29  

 
Działka nr 90  teren oznaczony w obwiązującym planie symbolem C1/2/TUT, C1/1/TGO, 
KDG/C1, C2/1/TMJ 
 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary produkcji i zaplecza technicznego, obwodnica 
miasta,, tereny rolne strefa ochrony ekspozycji E, obwodnica miasta 
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Obowiązujące ustalenia planu  
TUT - TERENY USŁUG, HANDLU  I RZEMIOSŁA WYTWÓRCZEGO: 
C1/2/TUT 
OBOWIĄZUJĄ: 
Funkcja wiodąca – zabudowa usługowa, handlowa i rzemiosła wytwórczego, hurtownie, małe 
zakłady wytwórcze. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, ogólnodostępna, 
- parkingi, 
- infrastruktura techniczna, 
- w jednostce C2/7/TUT – stacja paliw (TUS), oraz obiekt sportowy – strzelnica (TWB), 
- w jednostce C2/67/TUT – małe domy mieszkalne (TMN). 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 40% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 30% powierzchni działki 
budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych obiektów budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- w jednostce C2/67/TUT dopuszcza się lokalizację stacji paliw w ramach rozbudowy jednostki 
C2/66/TUS, 
- zaleca się likwidację zabudowy gospodarczej o charakterze substandardowym, 
- zaleca się zagospodarowanie przedpola i integrację parteru z przestrzeniami publicznymi, 
- nakazuje się utworzenie pasów zieleni izolacyjnej, 
- ochrona istniejącej zieleni, 
- nakaz ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych z terenów utwardzonych, 
- ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych i technologicznych do wód i ziemi bez 
ważnego pozwolenia wodnoprawnego. 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C1 -  WINIARY cz. PN-WSCH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C1/2 TUT PROJ 2½ 40 30 W6, N7, E1, OW(29), SE, SW 

 
TGO – TERENY GRUNTÓW ORNYCH, ŁĄK I PASTWISK: 
C1/1/TGO 
OBOWIĄZUJĄ: 
 Funkcja wiodąca – uprawy polowe, łąki, pastwiska, uprawy sadownicze, ogrodnicze. 
Funkcja uzupełniająca : 
- urządzenia związane z gospodarką rolną, 
- komunikacja - drogi polne, 
- elementy tras turystycznych i rowerowych, 
- zieleń śródpolna, 
- infrastruktura techniczna. 
Zasady zagospodarowania terenów : 
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania, 
- dopuszcza się przekształcenia w inne formy zagospodarowania określone w ramach funkcji 
wiodącej, 
- za wyjątkiem jednostek B1/37/TGO, B2/13/TGO, D1/1/TGO, D1/7/TGO, D1/14/TGO, 
D1/16/TGO, E1/28/TGO dopuszcza się zabudowę siedliskową związaną z gospodarką rolną, 
- dopuszcza się przekształcenie jednostki B1/37/TGO i B2/13/TGO w całości lub części na 
tereny sportowo-rekreacyjne (TWB) z możliwością zabudowy obiektami o takiej funkcji i 
wysokości maksymalnej 1 kondygnacji, 
- dopuszcza się przekształcenie jednostki B1/15/TGO na pole namiotowe (TWB) z możliwością 
zabudowy obiektami gospodarczymi, niezbędnymi do jego funkcjonowania, 
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- dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych wraz z elementami 
małej architektury związanymi z obsługą ruchu turystycznego, 
- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, 
- zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej w stosunku do sąsiednich terenów 
mieszkaniowych, 
- realizacja obiektów hodowlanych wymaga stosowania odpowiednich technologii w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej wg ustaleń §21, 
- zaleca się zadrzewienie i zakrzewienie terenów nieprzydatnych rolniczo a także terenów  
narażonych na erozje, 
- ochrona zadrzewień śródpolnych, 
- nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich i pogłębienia oraz 
utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody, 
- nakaz ograniczeń w stosowaniu nawozów mineralnych oraz chemicznych środków  ochrony 
roślin. 
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JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C1/1 TGO ISTN - - - W6, N7, E1, SD, SE, SW 

 
KDG - TERENY KOMUNIKACJI – ULICE GŁÓWNE PLANOWANE 
KDG/C1 – obwodnica północno-wschodnia, 
OBOWIĄZUJĄ: 
Funkcja wiodąca – projektowana ulica jednojezdniowa dwupasmowa (1x2) o liniach 
rozgraniczających szerokości 35m. 
Funkcje uzupełniające : 
- KDP – tereny komunikacji pieszej i rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów zurbanizowanych, 
- elementy infrastruktury technicznej (bez budynków), 
- obiekty inżynierskie, 
- urządzenia zabezpieczające (ekrany akustyczne, wały ziemne) i urządzenia ochrony 
środowiska. 
Ustalenia : 
- linia zabudowy projektowanych i rozbudowywanych obiektów budowlanych w odległości od 
krawędzi jezdni - min. 10m. na terenach zabudowy i 25m. poza terenem zabudowy, 
- na odcinkach zabudowanych wydzielić chodniki conajmniej po jednej stronie ulicy, 
- zakaz lokalizacji stanowisk i pasów postojowych przy ulicy, 
- nakaz maksymalnego wkomponowania ulicy w krajobraz zastany, z eksponowaniem ważnych 
charakterystycznych punktów krajobrazu, 
- nakaz stosowania urządzeń ochrony przed hałasem oraz ochrony powietrza przed 
zanieczyszczeniem w wypadku ponadnormatywnej emisji hałasu lub zanieczyszczeń powietrza, 
- zalecenie ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych, 
- zalecenie stosowania urządzeń zabezpieczających wody gruntowe i powierzchniowe oraz 
grunt przed skutkami awarii i wypadków drogowych. 
 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 
C2/1/TMJ 
OBOWIĄZUJĄ: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
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- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji paliw, 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni działki 
budowlanej, 
- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 
zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 
 

9) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C2/1 TMJ ROZW 2½ 30 50 W6, SD, SW 
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WNIOSEK NR 30  
 
Działka nr 89/4  teren oznaczony w obwiązującym planie symbolem C1/2/TUT, C1/1/TGO,  
 
 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary zbiorniki i cieki powierzchniowe, obwodnica 
miasta,, tereny rolne strefa ochrony ekspozycji E,  

 

  30 

Id: 315E3FA8-5C75-4304-9C09-130BA750E863. Projekt Strona 199



Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
Obowiązujące ustalenia planu  
TUT - TERENY USŁUG, HANDLU  I RZEMIOSŁA WYTWÓRCZEGO: 
C1/2/TUT 
OBOWIĄZUJĄ: 
Funkcja wiodąca – zabudowa usługowa, handlowa i rzemiosła wytwórczego, hurtownie, małe 
zakłady wytwórcze. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, ogólnodostępna, 
- parkingi, 
- infrastruktura techniczna, 
- w jednostce C2/7/TUT – stacja paliw (TUS), oraz obiekt sportowy – strzelnica (TWB), 
- w jednostce C2/67/TUT – małe domy mieszkalne (TMN). 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 40% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 30% powierzchni działki 
budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych obiektów budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- w jednostce C2/67/TUT dopuszcza się lokalizację stacji paliw w ramach rozbudowy jednostki 
C2/66/TUS, 
- zaleca się likwidację zabudowy gospodarczej o charakterze substandardowym, 
- zaleca się zagospodarowanie przedpola i integrację parteru z przestrzeniami publicznymi, 
- nakazuje się utworzenie pasów zieleni izolacyjnej, 
- ochrona istniejącej zieleni, 
- nakaz ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych z terenów utwardzonych, 
- ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych i technologicznych do wód i ziemi bez 
ważnego pozwolenia wodnoprawnego. 
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SYMBOL 
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% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C1/2 TUT PROJ 2½ 40 30 W6, N7, E1, OW(29), SE, SW 

 
TGO – TERENY GRUNTÓW ORNYCH, ŁĄK I PASTWISK: 
C1/1/TGO 
OBOWIĄZUJĄ: 
 Funkcja wiodąca – uprawy polowe, łąki, pastwiska, uprawy sadownicze, ogrodnicze. 
Funkcja uzupełniająca : 
- urządzenia związane z gospodarką rolną, 
- komunikacja - drogi polne, 
- elementy tras turystycznych i rowerowych, 
- zieleń śródpolna, 
- infrastruktura techniczna. 
Zasady zagospodarowania terenów : 
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania, 
- dopuszcza się przekształcenia w inne formy zagospodarowania określone w ramach funkcji 
wiodącej, 
- za wyjątkiem jednostek B1/37/TGO, B2/13/TGO, D1/1/TGO, D1/7/TGO, D1/14/TGO, 
D1/16/TGO, E1/28/TGO dopuszcza się zabudowę siedliskową związaną z gospodarką rolną, 
- dopuszcza się przekształcenie jednostki B1/37/TGO i B2/13/TGO w całości lub części na 
tereny sportowo-rekreacyjne (TWB) z możliwością zabudowy obiektami o takiej funkcji i 
wysokości maksymalnej 1 kondygnacji, 
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- dopuszcza się przekształcenie jednostki B1/15/TGO na pole namiotowe (TWB) z możliwością 
zabudowy obiektami gospodarczymi, niezbędnymi do jego funkcjonowania, 
- dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych wraz z elementami 
małej architektury związanymi z obsługą ruchu turystycznego, 
- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, 
- zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej w stosunku do sąsiednich terenów 
mieszkaniowych, 
- realizacja obiektów hodowlanych wymaga stosowania odpowiednich technologii w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej wg ustaleń §21, 
- zaleca się zadrzewienie i zakrzewienie terenów nieprzydatnych rolniczo a także terenów  
narażonych na erozje, 
- ochrona zadrzewień śródpolnych, 
- nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich i pogłębienia oraz 
utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody, 
- nakaz ograniczeń w stosowaniu nawozów mineralnych oraz chemicznych środków  ochrony 
roślin. 
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C1/1 TGO ISTN - - - W6, N7, E1, SD, SE, SW 
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WNIOSEK NR 31  

 
Działka nr 912/7, 912/8, 912/6  teren oznaczony w obwiązującym planie symbolem 41.P, U, 
KDS/E2 
 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary produkcji i zaplecza technicznego, gazociąg 
wysokoprężny, obwodnica miasta 
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Obowiązujące ustalenia planu  
Uchwała Nr XIII/99/2011 z 28.11.2011 r. 
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 41.P, U ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny produkcji oraz usług; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa, 
b) stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, lub rolniczego, lub środków transportu, 
c) bazy składy i magazyny; 
3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy nieruchomości 70%, 
b) ustala się minimalną powierzchnię terenów biologicznie czynną nieruchomości: 20%, 
c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 2,0, 
d) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: do 14 metrów, do 3 kondygnacji, w tym 
poddasze użytkowe, 
e) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 7 metrów, do 2 kondygnacji, w 
tym poddasze 
użytkowe, 
f) ustala się dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne o kącie 
nachylenia połaci od 3º 
do 45º, 
g) ustala się ochronę istniejącej zieleni; 
4) obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się z istniejących i projektowanych wydzielanych 
na terenie dróg 
dojazdowych i wewnętrznych oraz poprzez służebność przejazdu; obsługę komunikacyjną z 
drogi krajowej nr 
40 dopuszcza się wyłącznie poprzez jeden zjazd, którego lokalizację należy przeprowadzić 
zgodnie 
z przepisami odrębnymi, na warunkach zarządcy drogi. 
 
Uchwała Nr XXI/156/2004 z 8.11.2004 
KDS - TERENY KOMUNIKACJI – ULICE GŁÓWNE PRZYŚPIESZONE PLANOWANE 
KDS/E2 – obwodnica południowa, odcinek od KDG/4 do KDG/1 

OBOWIĄZUJĄ : 
a) Funkcja wiodąca – projektowana ulica jednojezdniowa dwupasmowa (1x2) o liniach  
      rozgraniczających szerokości 50m. Docelowo dwujezdniowa czteropasmowa (2x2). 
b) Funkcje uzupełniające : 
- KDD, KDP – tereny komunikacji drogowej, pieszej i rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów zurbanizowanych, 
- elementy infrastruktury technicznej (bez budynków), 
- obiekty inżynierskie 
- urządzenia zabezpieczające (ekrany akustyczne, wały ziemne) i urządzenia ochrony 

środowiska. 
c) Ustalenia : 
- linia zabudowy projektowanych i rozbudowywanych obiektów budowlanych w odległości 

od krawędzi jezdni - min. 10m. na terenach zabudowy i 25m. poza terenem zabudowy, 
- na odcinkach zabudowanych wydzielić chodniki conajmniej po jednej stronie ulicy, 
- zakaz lokalizacji stanowisk i pasów postojowych przy ulicy, 
- nakaz stosowania urządzeń ochrony przed hałasem oraz ochrony powietrza przed 

zanieczyszczeniem w wypadku ponadnormatywnej emisji hałasu lub zanieczyszczeń 
powietrza, 

- nakaz maksymalnego wkomponowania ulicy w krajobraz zastany, z eksponowaniem 
ważnych charakterystycznych punktów krajobrazu, 

- zalecenie ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych, 
- zalecenie stosowania urządzeń zabezpieczających wody gruntowe i powierzchniowe 

oraz grunt przed skutkami awarii i wypadków drogowych 
w jednostce KDS/C3 oraz KDS/E2 pomiędzy węzłami W1.2 i W2 nakaz równoczesnej realizacji 
równoległej drogi dojazdowej obsługującej tereny gruntów ornych. 
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WNIOSEK NR 32 

Działka nr 64/28 obręb Wierzch, brak obowiązującego planu zagospodarowania 
przestrzennego  
 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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WNIOSEK NR 33 
Działka nr 720/1 miasto Głogówek, obręb Winiary,  
 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary produkcji i zaplecza technicznego 
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szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
Obowiązujące ustalenia planu: 
C2/46/TWZ – TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ : 
 

OBOWIĄZUJĄ : 
a) Funkcja wiodąca – parki i skwery. 

b) Funkcja uzupełniająca : 
- elementy tras turystycznych i rowerowych, 
- parkingi, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej. 
c) Zasady zagospodarowania terenów : 
- adaptacja istniejącego zagospodarowania, 
- utrzymanie i pielęgnacja zieleni, 
- dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych wraz z 

elementami małej architektury związanymi z obsługą ruchu turystycznego, 
- dopuszcza się realizację placów zabaw dla dzieci wraz z elementami małej architektury, 
- w jednostce C2/46/TWZ dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych usługowych o 

pow. do 100m2 związanych z funkcją wiodącą, forma obiektów wg §11 pkt 1 ppkt 3-22, 
- zaleca się wykonanie infrastruktury technicznej parkowej. 

 
KDL/C2.5 – TERENY KOMUNIKACJI – ULICE LOKALNE – ISTNIEJĄCE I 
PROJEKTOWANE: 

OBOWIĄZUJĄ : 
d) Funkcja wiodąca – ulica jednojezdniowa dwupasmowa (1x2) o liniach rozgraniczających 
szerokości : 
- na terenach zainwestowanych - szerokości według przebiegu granic własności, 
- na terenach niezainwestowanych i tam, gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa 

ulicznego – 12m, 
e) Funkcje uzupełniające : 
- KDP – tereny komunikacji pieszej i rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów zurbanizowanych, 
- elementy infrastruktury technicznej (bez budynków), 
- obiekty inżynierskie. 
f) Ustalenia : 
- linia zabudowy projektowanych i rozbudowywanych obiektów budowlanych w odległości 

od krawędzi jezdni - min. 6m. na terenach zabudowy i 15m. poza terenem zabudowy, 
- na odcinkach zabudowanych wydzielić chodniki conajmniej po jednej stronie ulicy, 
- poza terenami zabudowanymi wydzielić utwardzone pobocze dla pieszych, 
- zalecenie ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych, 
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WNIOSEK NR 34. 
Działka 89/4, 90, Winiary Am1,  
 
Obowiązujące ustalenia studium: tereny rolne 
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szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
Obowiązujące ustalenia planu: 
 
TGO - TERENY GRUNTÓW ORNYCH, ŁĄK I PASTWISK: 
C1/1/TGO 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca – uprawy polowe, łąki, pastwiska, uprawy sadownicze, 

ogrodnicze. 
b) Funkcja uzupełniająca : 

- urządzenia związane z gospodarką rolną, 
- komunikacja - drogi polne, 
- elementy tras turystycznych i rowerowych, 
- zieleń śródpolna, 
- infrastruktura techniczna. 

c) Zasady zagospodarowania terenów : 
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania, 
- dopuszcza się przekształcenia w inne formy zagospodarowania określone w ramach 

funkcji wiodącej, 
- za wyjątkiem jednostek B1/37/TGO, B2/13/TGO, D1/1/TGO, D1/7/TGO, D1/14/TGO, 

D1/16/TGO, E1/28/TGO dopuszcza się zabudowę siedliskową związaną z gospodarką 
rolną, 

- dopuszcza się przekształcenie jednostki B1/37/TGO i B2/13/TGO w całości lub części 
na tereny sportowo-rekreacyjne (TWB) z możliwością zabudowy obiektami o takiej 
funkcji i wysokości maksymalnej 1 kondygnacji, 

- dopuszcza się przekształcenie jednostki B1/15/TGO na pole namiotowe (TWB) z 
możliwością zabudowy obiektami gospodarczymi, niezbędnymi do jego funkcjonowania, 

- dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych wraz z 
elementami małej architektury związanymi z obsługą ruchu turystycznego, 

- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, 
- zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej w stosunku do sąsiednich terenów 

mieszkaniowych, 
- realizacja obiektów hodowlanych wymaga stosowania odpowiednich technologii w 

zakresie gospodarki wodno-ściekowej wg ustaleń §21, 
- zaleca się zadrzewienie i zakrzewienie terenów nieprzydatnych rolniczo a także 

terenów  narażonych na erozje, 
- ochrona zadrzewień śródpolnych, 
- nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich i pogłębienia  
      oraz utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody, 
- nakaz ograniczeń w stosowaniu nawozów mineralnych oraz chemicznych środków  
      ochrony roślin. 

 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C1 -  WINIARY cz. PN-WSCH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C1/1 TGO ISTN - - - W6, N7, E1, SD, SE, SW 
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TUT - TERENY USŁUG, HANDLU  I RZEMIOSŁA WYTWÓRCZEGO 

C1/2/TUT 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca – zabudowa usługowa, handlowa i rzemiosła wytwórczego, hurtownie, 

małe zakłady wytwórcze. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, ogólnodostępna, 
- parkingi, 
- infrastruktura techniczna, 
- w jednostce C2/7/TUT – stacja paliw (TUS), oraz obiekt sportowy – strzelnica (TWB), 
- w jednostce C2/67/TUT – małe domy mieszkalne (TMN). 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 40% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 30% powierzchni 

działki budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych obiektów budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- w jednostce C2/67/TUT dopuszcza się lokalizację stacji paliw w ramach rozbudowy 

jednostki C2/66/TUS, 
- zaleca się likwidację zabudowy gospodarczej o charakterze substandardowym, 
- zaleca się zagospodarowanie przedpola i integrację parteru z przestrzeniami 

publicznymi, 
- nakazuje się utworzenie pasów zieleni izolacyjnej, 
- ochrona istniejącej zieleni, 
- nakaz ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych z terenów 

utwardzonych, 
- ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych i technologicznych do wód i ziemi 

bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego. 
 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C1 -  WINIARY cz. PN-WSCH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C1/2 TUT PROJ 2½ 40 30 W6, N7, E1, OW(29), SE, SW 
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WNIOSEK NR 35. 

 
Działka 943, 945/1, 946, 940, 948, 941, 949, 950, 942 Głogówek ul. Zbożowa, Obręb 
Głogówek am8 
 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary produkcji i zaplecza technicznego Tereny 
rolne, gazociąg wysokoprężny, tereny komunikacji – obwodnica miasta 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

Obowiązujące ustalenia planu: 
 
TGO - TERENY GRUNTÓW ORNYCH, ŁĄK I PASTWISK: 
E2/2/TGO 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca – uprawy polowe, łąki, pastwiska, uprawy sadownicze, ogrodnicze. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- urządzenia związane z gospodarką rolną, 
- komunikacja - drogi polne, 
- elementy tras turystycznych i rowerowych, 
- zieleń śródpolna, 
- infrastruktura techniczna. 
c) Zasady zagospodarowania terenów : 
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania, 
- dopuszcza się przekształcenia w inne formy zagospodarowania określone w ramach 

funkcji wiodącej, 
- za wyjątkiem jednostek B1/37/TGO, B2/13/TGO, D1/1/TGO, D1/7/TGO, D1/14/TGO, 

D1/16/TGO, E1/28/TGO dopuszcza się zabudowę siedliskową związaną z gospodarką 
rolną, 

- dopuszcza się przekształcenie jednostki B1/37/TGO i B2/13/TGO w całości lub części 
na tereny sportowo-rekreacyjne (TWB) z możliwością zabudowy obiektami o takiej 
funkcji i wysokości maksymalnej 1 kondygnacji, 

- dopuszcza się przekształcenie jednostki B1/15/TGO na pole namiotowe (TWB) z 
możliwością zabudowy obiektami gospodarczymi, niezbędnymi do jego funkcjonowania, 

- dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych wraz z 
elementami małej architektury związanymi z obsługą ruchu turystycznego, 

- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, 
- zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej w stosunku do sąsiednich terenów 

mieszkaniowych, 
- realizacja obiektów hodowlanych wymaga stosowania odpowiednich technologii w 

zakresie gospodarki wodno-ściekowej wg ustaleń §21, 
- zaleca się zadrzewienie i zakrzewienie terenów nieprzydatnych rolniczo a także 

terenów  narażonych na erozje, 
- ochrona zadrzewień śródpolnych, 
- nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich i pogłębienia  
      oraz utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody, 
- nakaz ograniczeń w stosowaniu nawozów mineralnych oraz chemicznych środków  
      ochrony roślin. 

 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA E2 -  cz. PD 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

E2/2 TGO ISTN - - - OW(31), SG, SW 
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KDS - TERENY KOMUNIKACJI – ULICE GŁÓWNE PRZYŚPIESZONE PLANOWANE 
 
KDS-E2 - obwodnica południowa, odcinek od KDG/4 do KDG/1 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

a) Funkcja wiodąca – projektowana ulica jednojezdniowa dwupasmowa (1x2) o liniach  
      rozgraniczających szerokości 50m. Docelowo dwujezdniowa czteropasmowa (2x2). 

b) Funkcje uzupełniające : 
- KDD, KDP – tereny komunikacji drogowej, pieszej i rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów zurbanizowanych, 
- elementy infrastruktury technicznej (bez budynków), 
- obiekty inżynierskie 
- urządzenia zabezpieczające (ekrany akustyczne, wały ziemne) i urządzenia ochrony 

środowiska. 
c) Ustalenia : 

- linia zabudowy projektowanych i rozbudowywanych obiektów budowlanych w odległości 
od krawędzi jezdni - min. 10m. na terenach zabudowy i 25m. poza terenem zabudowy, 

- na odcinkach zabudowanych wydzielić chodniki conajmniej po jednej stronie ulicy, 
- zakaz lokalizacji stanowisk i pasów postojowych przy ulicy, 
- nakaz stosowania urządzeń ochrony przed hałasem oraz ochrony powietrza przed 

zanieczyszczeniem w wypadku ponadnormatywnej emisji hałasu lub zanieczyszczeń 
powietrza, 

- nakaz maksymalnego wkomponowania ulicy w krajobraz zastany, z eksponowaniem 
ważnych charakterystycznych punktów krajobrazu, 

- zalecenie ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych, 
- zalecenie stosowania urządzeń zabezpieczających wody gruntowe i powierzchniowe 

oraz grunt przed skutkami awarii i wypadków drogowych 
- w jednostce KDS/C3 oraz KDS/E2 pomiędzy węzłami W1.2 i W2 nakaz równoczesnej 

realizacji równoległej drogi dojazdowej obsługującej tereny gruntów ornych. 
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42.RU - TERENY ZABUDOWY ZWIĄZANEJ Z PRODUKCJĄ ROLNĄ 
 
(Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta 
Głogówek) 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy związanej z produkcją rolną; 

2) przeznaczenie uzupełniające, zajmujące nie więcej niż 40 % terenu: 

a) usługi, 

b) składy i magazyny, 

c) stacje obsługi komunikacji; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nie normuje się maksymalnej powierzchni zabudowy i powierzchni terenów biologicznie 

czynnej, 

b) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 2,0, 

c) ustala się maksymalną wysokość zabudowy do 14 metrów, 

d) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 7 metrów, 

e) ustala się ochronę istniejącej zieleni; 

4) obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się z terenu oznaczonego w planie, o którym 

mowa w §1, ust.1 pkt.1, symbolem  KDD/E1.18. 
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WNIOSEK NR 36. 

Teren oznaczony symbolem w obowiązującym planie 19.MN,MW,U,P 
 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary produkcji i zaplecza technicznego  
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Obowiązujące ustalenia planu: 
 
Obowiązujące ustalenia planu: 
 
19.MN, MW, U. P - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ, 
ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ, USŁUG, PRODUKCJI ORAZ BAZ, 
SKŁADÓW I MAGAZYNÓW 
(Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta 
Głogówek) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usług, produkcji oraz baz, składów i 

magazynów; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

c) istniejąca zabudowa zagrodowa, 

d) stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, lub rolniczego, lub środków 

transportu; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy nieruchomości: 90%, 

b) ustala się minimalna powierzchnię terenów biologicznie czynną nieruchomości: 

10%, 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 2,5, 

d) ustala się maksymalną wysokość zabudowy  do 14 metrów, do 3 kondygnacji, w 

tym poddasze użytkowe, 

e) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 10 metrów, 

f) ustala się dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o 

kącie nachylenia połaci od 3º do 50º, 

g) dopuszcza się lokalizację obiektów kontenerowych; 

4) obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się z terenu oznaczonego w planie, o którym 

mowa w §1, ust.1 pkt.1, symbolem KDD/E1.18. 
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WNIOSEK NR 37 

Działka 635, 49, 48, 30 Biedrzychowice am5 
 
Obowiązujące ustalenia studium: Połowa terenu obszary o dominującej zabudowie 
zagrodowej, połowa tereny rolne gleby wysokich klas bonitacyjnych 
 

 
 
Brak obowiązującego planu miejscowego 
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WNIOSEK NR 38 
Działka Dz. 587 obręb Głogówek am6 
 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszar koncentracji usług publicznych i komercyjnych 
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Obowiązujące ustalenia planu: 

22.MN,MW,U - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ, ZABUDOWY 

MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ ORAZ USŁUG 

(Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta 
Głogówek) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług; 

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy nieruchomości: 100%, 

b) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 4,0, 

c) ustala się maksymalną wysokość zabudowy do 12 metrów, do 3 kondygnacji, w 

tym poddasze użytkowe, 

d) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 7 metrów, do 2 

kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, 

e) ustala się dachy dwuspadowe i wielospadowe , symetryczne o kącie nachylenia 

połaci dachowych od 3°do 45°; 

3) obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się z  terenów oznaczonych w planie, o 

którym mowa w §1, ust.1 pkt.2, symbolem KDL/A1.12,KDP/A1.25, KDP/A1.33. 
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WNIOSEK NR 39 
Działka Dz. 74 Kazimierz am3 
 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brak obowiązującego planu miejscowego 
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WNIOSEK NR 40 

Wieś Kazimierz 
 
Obowiązujące ustalenia studium: Tereny zabudowy wsi i terenów rolnych wraz z układem 
komunikacyjnym i infrastrukturalnym 

 
 
Brak obowiązującego planu miejscowego 
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WNIOSEK NR 41. 

Działka 355 obręb Winiary, Głogówek 
 
Obowiązujące ustalenia studium: Teren rezerwy pod obwodnice miasta Głogówek 
 
 

 
 
 

Id: 315E3FA8-5C75-4304-9C09-130BA750E863. Projekt Strona 230



Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

Obowiązujące ustalenia planu: 
 

 (Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

KDG - TERENY KOMUNIKACJI – ULICE GŁÓWNE PLANOWANE 

KDG/C1 - obwodnica północno-wschodnia 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca – projektowana ulica jednojezdniowa dwupasmowa (1x2) o liniach 

rozgraniczających szerokości 35m. 
b) Funkcje uzupełniające : 
- KDP – tereny komunikacji pieszej i rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów zurbanizowanych, 
- elementy infrastruktury technicznej (bez budynków), 
- obiekty inżynierskie, 
- urządzenia zabezpieczające (ekrany akustyczne, wały ziemne) i urządzenia ochrony 

środowiska. 
c) Ustalenia : 
- linia zabudowy projektowanych i rozbudowywanych obiektów budowlanych w odległości 

od krawędzi jezdni - min. 10m. na terenach zabudowy i 25m. poza terenem zabudowy, 
- na odcinkach zabudowanych wydzielić chodniki conajmniej po jednej stronie ulicy, 
- zakaz lokalizacji stanowisk i pasów postojowych przy ulicy, 
- nakaz maksymalnego wkomponowania ulicy w krajobraz zastany, z eksponowaniem 

ważnych charakterystycznych punktów krajobrazu, 
- nakaz stosowania urządzeń ochrony przed hałasem oraz ochrony powietrza przed 

zanieczyszczeniem w wypadku ponadnormatywnej emisji hałasu lub zanieczyszczeń 
powietrza, 

 
- zalecenie ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych, 
- zalecenie stosowania urządzeń zabezpieczających wody gruntowe i powierzchniowe 

oraz grunt przed skutkami awarii i wypadków drogowych. 
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WNIOSEK NR 42. 

Torowisko oznaczone w obowiązującym planie miejscowym symbolem C2/35/KK1 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary produkcji i zaplecza technicznego / obszary 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, 
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Obowiązujące ustalenia planu: 
 
KK1 - TERENY KOMUNIKACJI – KOMUNIKACJA KOLEJOWA – BOCZNICE 
C2/35/KK1 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca –  tereny bocznic kolejowych do likwidacji 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- KDP – tereny komunikacji pieszej i rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów zurbanizowanych, 
- elementy infrastruktury technicznej, 
- obiekty inżynierskie. 
c) Ustalenia : 
- docelowe przekształcenie w KDP i TWZ, 
- dopuszcza się inne nieuciążliwe formy użytkowania, 
- C2/40/KK1, C2/41/KK1 – po zlikwidowaniu bocznicy można włączyć do jednostek 

sąsiednich C2/39/TWB i C2/42/TPP. 
 
 

10) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C2/35 KK1 ISTN - - - W6, SW 
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WNIOSEK NR 43. 
Działka nr 579 km6 ob. Winiary, Głogówek 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
wielorodzinnej, 
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MN 1 - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 
(Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta 
Głogówek) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) istniejąca zabudowa zagrodowa, 

b) usługi nieuciążliwe, 

c) usługi bytowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy nieruchomości: 80%, 

b) ustala się minimalną powierzchnię terenów biologicznie czynną nieruchomości: 

10%, 

c) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: do 12 metrów, do 3 kondygnacji, w 

tym poddasze użytkowe, 

d) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 9 metrów, do 2 

kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 1,2, 

f) ustala się dachy jednospadowe dwuspadowe i wielospadowe, o kącie nachylenia 

połaci od 3° do 50°; 

4) obsługę komunikacyjną terenów 1.MN1 – 1.MN3 dopuszcza się z  terenów 

oznaczonych w planie, o którym mowa w §1, ust.1 pkt.1, symbolem KDZ/C.21, 

KDL/C2.3, KDL/C2.5, oraz drogi dojazdowej KD(D)1, drogi wewnętrznej KDW1 oraz 

dróg wewnętrznych wydzielanych na terenie; 

5) obsługę komunikacyjną terenu 1.MN4 dopuszcza się z  terenu oznaczonego w planie, o 

którym mowa w §1, ust.1 pkt.1, symbolem KDD/E1.7; 

6) obsługę komunikacyjną terenu 1.MN5 dopuszcza się z  istniejących wjazdów z drogi 

wojewódzkiej nr 416 – terenu oznaczonego w planie, o którym mowa w §1, ust.1 pkt.1, 

symbolem KDG/1, z  terenów oznaczonych w planie, o którym mowa w §1, ust.1 pkt.1, 

symbolem KDL/E1.1, KDD/E1.6. 
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WNIOSEK NR 44. 

Działka 199 obr. Wielkie Oracze, Głogówek 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Obowiązujące ustalenia planu: 
 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
d) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

e) Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
f) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 

działki budowlanej, 
- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 
-  

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/23 TMJ ISTN 2½ 30 50 W6, KC, SW 
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WNIOSEK NR 45. 
Działka 748, 835/2 ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
wielorodzinnej, 
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Obowiązujące ustalenia planu: 
TMJ – TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
E1/26/TMJ 
E1/27/TMJ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 

działki budowlanej, 
- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 

 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA E1 -  cz. PN 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

E1/26 TMJ ROZW 2½ 30 50 W6, obiekt zabytkowy, KC, SW 

E1/27 TMJ ROZW 2½ 30 50 W6, N4, SK, SW 

 

KDD - TERENY KOMUNIKACJI – ULICE DOJAZDOWE – ISTNIEJĄCE I PROJEKTOW 
 
KDD/E1.14 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 
a) Funkcja wiodąca – ulica jednojezdniowa dwupasmowa (1x2) o liniach rozgraniczających 

szerokości : 
- na terenach zainwestowanych - według przebiegu granic własności, 
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- na terenach niezainwestowanych i tam, gdzie istnieje możliwość poszerzenia pasa 
ulicznego – 10m, 

b) Funkcje uzupełniające : 
- KDP – tereny komunikacji pieszej i rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów zurbanizowanych, 
- elementy infrastruktury technicznej (bez budynków), 
- obiekty inżynierskie. 
c) Ustalenia : 
- linia zabudowy projektowanych i rozbudowywanych obiektów budowlanych w odległości 

od krawędzi jezdni - min. 6m. na terenach zabudowy i 15m. poza terenem zabudowy, 
- na odcinkach zabudowanych wydzielić chodniki conajmniej po jednej stronie ulicy, 
- poza terenami zabudowanymi wydzielić utwardzone pobocze dla pieszych, 
- zalecenie ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych. 
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WNIOSEK NR 46. 

Działka 728 km 7 ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Obowiązujące ustalenia planu 
1.MN5 – – TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
(Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta 
Głogówek) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) istniejąca zabudowa zagrodowa, 

b) usługi nieuciążliwe, 

c) usługi bytowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

g) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy nieruchomości: 80%, 

h) ustala się minimalną powierzchnię terenów biologicznie czynną nieruchomości: 

10%, 

i) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: do 12 metrów, do 3 kondygnacji, w 

tym poddasze użytkowe, 

j) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 9 metrów, do 2 

kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, 

k) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 1,2, 

l) ustala się dachy jednospadowe dwuspadowe i wielospadowe, o kącie nachylenia 

połaci od 3° do 50°; 

4) obsługę komunikacyjną terenów 1.MN1 – 1.MN3 dopuszcza się z  terenów 

oznaczonych w planie, o którym mowa w §1, ust.1 pkt.1, symbolem KDZ/C.21, 

KDL/C2.3, KDL/C2.5, oraz drogi dojazdowej KD(D)1, drogi wewnętrznej KDW1 oraz 

dróg wewnętrznych wydzielanych na terenie; 

5) obsługę komunikacyjną terenu 1.MN4 dopuszcza się z  terenu oznaczonego w planie, o 

którym mowa w §1, ust.1 pkt.1, symbolem KDD/E1.7; 

6) obsługę komunikacyjną terenu 1.MN5 dopuszcza się z  istniejących wjazdów z drogi 

wojewódzkiej nr 416 – terenu oznaczonego w planie, o którym mowa w §1, ust.1 pkt.1, 

symbolem KDG/1, z  terenów oznaczonych w planie, o którym mowa w §1, ust.1 pkt.1, 

symbolem KDL/E1.1, KDD/E1.6. 
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WNIOSEK NR 47 

Działka 653/2 km6 ob. Głogówek 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszar koncentracji usług publicznych i komercyjnych 
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Obowiązujące ustalenia planu 
 
TUH– TERENY USŁUG HANDLU I GASTRONOMII: 
A1/13/TUH 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

a) Funkcja wiodąca – zabudowa usługowa. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, ogólnodostępna, 
- parkingi, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce A2/1/TCU – hotele, schroniska (TUL), 
- w jednostce B1/34/TUH – zabudowa mieszkaniowa (TMN). 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 40% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 30% powierzchni 

działki budowlanej, 
- adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej z możliwością budowy nowych obiektów, 

rozbudowy, nadbudowy, przebudowy w ramach istniejącej nieruchomości, 
- dopuszcza się adaptację poddaszy na cele mieszkaniowe, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych obiektów budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- adaptacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- zaleca się likwidację zabudowy gospodarczej o charakterze substandardowym, 
- zaleca się zagospodarowanie przedpola i integrację parteru z ciągiem pieszym, 
- ochrona istniejącej zieleni, 
- nakaz ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych z terenów 

utwardzonych, 
- ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych i technologicznych do wód i ziemi 

bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego. 
 
 
(Uchwała Nr  XXXV/282/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24. 07. 2009 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek) 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 
A1/13/TUH  :   

a) wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni 
terenu przeznaczonego pod zabudowę nie większy niż  0,80, 
b) dopuszczalny wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku 
do powierzchni terenu przeznaczonego pod zabudowę na działce nr 653/3  wynosi  100, 
c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%, nie dotyczy 
wyżej wymienionej  działki nr  653/3.   
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 WNIOSEK NR 48. 

Działka 747 km5, ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
wielorodzinnej, 
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Obowiązujące ustalenia planu 
 
TMJ – TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
E1/26/TMJ 

 (Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

b) Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 

działki budowlanej, 
- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 

 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA E1 -  cz. PN 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

E1/26 TMJ ROZW 2½ 30 50 W6, obiekt zabytkowy, KC, SW 
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WNIOSEK NR 49. 

Działka 391/7 km3 ob. Winiary 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary produkcji i zaplecza technicznego 
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Obowiązujące ustalenia planu 
 
36.P - TERENY PRODUKCJI, BAZY, SKŁADY I MAGAZYNY 
(Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta 
Głogówek) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny produkcji, bazy, składy i magazyny; 

2) przeznaczenie uzupełniające,: usługi, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży 

powyżej 400m²; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy nieruchomości: 80%, 

b) ustala się minimalną powierzchnię terenów biologicznie czynną nieruchomości 

10%, 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 2,5, 

d) ustala się maksymalną wysokość zabudowy 14 metrów, do 4 kondygnacji, w tym 

poddasze użytkowe, 

e) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej 7 metrów, do 2 

kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, 

f) ustala się dachy jedno- dwu- i wielospadowe, o nachyleniu połaci od 3° do 50°, 

g) ustala się ochronę istniejącej zieleni; 

4) obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się z terenu oznaczonego w planie, o którym 

mowa w §1, ust.1 pkt.1, symbolem KDZ/C2.1. 
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WNIOSEK NR 50. 
Działka 593/8 km. 6 ob. Głogówek 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszar koncentracji usług publicznych i komercyjnych 
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Obowiązujące ustalenia planu 
 
TMW– TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ: 
A1/41/TMW 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, ogólnodostępna, 
- parkingi i garaże, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej. 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki w TCM, 
- zaleca się likwidację zabudowy gospodarczej o charakterze substandardowym, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących od strony przestrzeni publicznych, 
- zaleca się zagospodarowanie przedpola i integrację parteru z ciągiem pieszym, 
- ochrona istniejącej zieleni. 

 
 
(Uchwała Nr  XXXV/282/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24. 07. 2009 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek) 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 
A1/41/TMW 

a) wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni 
terenu przeznaczonego pod zabudowę nie większy niż  0,80, 
b) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%. 
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WNIOSEK NR 51. 

Działki 435/8, 435/3, 593/7, 435/7 km5 ob. Głogówek,593/8, 589/10, 1057/5, 536/1, 653/3, 
1057/3, 631/1 km.6 ob. Głogówek, 258/3,258/2 km.3 ob. Winiary 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszar koncentracji usług publicznych i komercyjnych 
i Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej 
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Obowiązujące ustalenia planu 
 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 
TMW– TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ: 
A1/41/TMW, A1/7/TMW, A1/19/TMW, A1/12/TMW 

 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, ogólnodostępna, 
- parkingi i garaże, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej. 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki w TCM, 
- zaleca się likwidację zabudowy gospodarczej o charakterze substandardowym, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących od strony przestrzeni publicznych, 
- zaleca się zagospodarowanie przedpola i integrację parteru z ciągiem pieszym, 
- ochrona istniejącej zieleni. 

 
TCM - TERENY USŁUG, HANDLU I GASTRONOMII Z FUNKCJAMI MIESZKANIOWYMI 
A1/40/TCM, A1/37/TCM,  
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca – zabudowa mieszkaniowa z drobnym handlem, usługami i 

gastronomią w dolnych kondygnacjach. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, ogólnodostępna, 
- parkingi i garaże, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej. 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dla jednostek w obszarze A1 dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki w 

TCU, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 35% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 40% powierzchni 

działki budowlanej, 
- zaleca się likwidację zabudowy gospodarczej o charakterze substandardowym, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących od strony przestrzeni publicznych, 
- zaleca się zagospodarowanie przedpola i integrację parteru z ciągiem pieszym, 
- ochrona istniejącej zieleni. 

 
 
TWZ - TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ 
A1/18/TWZ 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca – parki i skwery. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- elementy tras turystycznych i rowerowych, 
- parkingi, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej. 
c) Zasady zagospodarowania terenów : 
- adaptacja istniejącego zagospodarowania, 
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- utrzymanie i pielęgnacja zieleni, 
- dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych wraz z 

elementami małej architektury związanymi z obsługą ruchu turystycznego, 
- dopuszcza się realizację placów zabaw dla dzieci wraz z elementami małej architektury, 
- w jednostce C2/46/TWZ dopuszcza się realizację obiektów kubaturowych usługowych o 

pow. do 100m2 związanych z funkcją wiodącą, forma obiektów wg §11 pkt 1 ppkt 3-22, 
- zaleca się wykonanie infrastruktury technicznej parkowej. 

 
(Uchwała Nr  XXXV/282/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24. 07. 2009 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek) 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 
A1/41/TMW 
a) dopuszczalna wysokość  zabudowy – 4 kondygnacje licząc  łącznie z  poddaszem , 
b) wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu 
przeznaczonego pod zabudowę nie większy niż  0,70, 
c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 30%. 
 
A1/40/TCM :   
a) wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu 
przeznaczonego pod zabudowę nie większy niż  0,75, 
b) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 25%. 
 
A1/37/TCM  :   
a) wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu 

przeznaczonego pod zabudowę nie większy niż  0,90, 
b) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 10%.    
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WNIOSEK NR 52. 

Działki 701/39, 699/2 (przy ul. Kąpielowej) 164/1 km2 ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 

 

 

 
Obowiązujące ustalenia planu 
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TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 

E1/3/TMJ. 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 

 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 

działki budowlanej, 
- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 

 

11) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA E1 -  cz. PN 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

E1/3 TMJ ISTN 2½ 30 50 W6, obiekty zabytkowe, KC, SW 
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WNIOSEK NR 53. 
Działki 211, 212 ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 

 

 
 
Obowiązujące ustalenia planu 

 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
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D1/23/TMJ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

b) Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 

działki budowlanej, 
- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 
-  

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/23 TMJ ISTN 2½ 30 50 W6, KC, SW 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 54. 
Działki 299, km. 3 ob. Winiary 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

Obowiązujące ustalenia planu 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 
C2/14/TMJ 
 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
b) Funkcja uzupełniająca : 

- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, 

- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 
działki budowlanej, 

- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C2/14 TMJ ROZW 2½ 30 50 W6, SW 

 

Id: 315E3FA8-5C75-4304-9C09-130BA750E863. Projekt Strona 273



Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 55. 
Działki 210, ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
Obowiązujące ustalenia planu 
 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

b) Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 

działki budowlanej, 
- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 
-  

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/23 TMJ ISTN 2½ 30 50 W6, KC, SW 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 56. 
Działki 149, km.2 ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
Obowiązujące ustalenia planu 
 
 
TMZ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZAGRODOWEJ 
D1/18/TMZ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy 
jednorodzinnej. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostkach D1/5/TMZ, D1/21/TMZ, D2/7/TMZ, D2/16/TMZ, D2/17/TMZ - drobne 

nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze. 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki C1/7/TMZ w TCU lub TCM, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 60% powierzchni 

działki budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych. 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
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STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/18 TMZ ISTN 2½ 25 60 W6, KC, SC, SW 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 57. 
Działki 218, ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu 
 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 

działki budowlanej, 
- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 
-  

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/23 TMJ ISTN 2½ 30 50 W6, KC, SW 

 
 

Id: 315E3FA8-5C75-4304-9C09-130BA750E863. Projekt Strona 282



Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 58. 

Działki 177 Ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu 
 
TMZ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZAGRODOWEJ: 
D1/21/TMZ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy 
jednorodzinnej. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
 -w jednostkach D1/5/TMZ, D1/21/TMZ, D2/7/TMZ, D2/16/TMZ, D2/17/TMZ - drobne 
nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki C1/7/TMZ w TCU lub TCM, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 60% powierzchni działki 
budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych. 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/21 TMZ ISTN 2½ 25 60 W6, KC, SC, SW 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 59. 

Działki 216, 217 ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Funkcja uzupełniająca : 

- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, 

- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 
działki budowlanej, 

- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 

 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/23 TMJ ISTN 2½ 30 50 W6, KC, SW 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Id: 315E3FA8-5C75-4304-9C09-130BA750E863. Projekt Strona 289



Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 60. 
Działka 176 ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu 
 
 
TMZ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZAGRODOWEJ: 
D1/21/TMZ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy 
jednorodzinnej. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
 -w jednostkach D1/5/TMZ, D1/21/TMZ, D2/7/TMZ, D2/16/TMZ, D2/17/TMZ - drobne 
nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki C1/7/TMZ w TCU lub TCM, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 60% powierzchni działki 
budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych. 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/21 TMZ ISTN 2½ 25 60 W6, KC, SC, SW 

 

Id: 315E3FA8-5C75-4304-9C09-130BA750E863. Projekt Strona 291



Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 61. 
Działka 233, ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu 
 
TMZ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZAGRODOWEJ: 
D1/5/TMZ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy 
jednorodzinnej. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostkach D1/5/TMZ, D1/21/TMZ, D2/7/TMZ, D2/16/TMZ, D2/17/TMZ - drobne 
nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki C1/7/TMZ w TCU lub TCM, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 60% powierzchni działki 
budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych. 
 
 
 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTER 
ILOŚĆ 
KOND.  

% POW.  
ZAB. 

 % TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/5 TMZ ISTN 2½ 25 60 W4, W6, OW(49), SW 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 62 
Działka 522, ul. Piastowska 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszar koncentracji usług publicznych i komercyjnych 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu 
 
TMW- TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ 
 
A1/50/TMW 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, ogólnodostępna, 
- parkingi i garaże, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej. 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki w TCM, 
- zaleca się likwidację zabudowy gospodarczej o charakterze substandardowym, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących od strony przestrzeni publicznych, 
- zaleca się zagospodarowanie przedpola i integrację parteru z ciągiem pieszym, 
- ochrona istniejącej zieleni. 

 
 
 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA A1-  STARE MIASTO 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTER 
ILOŚĆ 
KOND.  

% POW.  
ZAB. 

 % TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

A1/50 TMW ROZW 2½ 75 5 W6, KA, obiekty zabytkowe, SC, SW 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 63. 
Działka 586 (przy ul. Polnej) ob. Winiary 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu 
 
 
1.MN 1 – TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
(Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta 
Głogówek) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) istniejąca zabudowa zagrodowa, 

b) usługi nieuciążliwe, 

c) usługi bytowe; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy nieruchomości: 80%, 

b) ustala się minimalną powierzchnię terenów biologicznie czynną nieruchomości: 

10%, 

c) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: do 12 metrów, do 3 kondygnacji, w 

tym poddasze użytkowe, 

d) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 9 metrów, do 2 

kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 1,2, 

f) ustala się dachy jednospadowe dwuspadowe i wielospadowe, o kącie nachylenia 

połaci od 3° do 50°; 

4) obsługę komunikacyjną terenów 1.MN1 – 1.MN3 dopuszcza się z  terenów 

oznaczonych w planie, o którym mowa w §1, ust.1 pkt.1, symbolem KDZ/C.21, 

KDL/C2.3, KDL/C2.5, oraz drogi dojazdowej KD(D)1, drogi wewnętrznej KDW1 oraz 

dróg wewnętrznych wydzielanych na terenie; 

5) obsługę komunikacyjną terenu 1.MN4 dopuszcza się z  terenu oznaczonego w planie, o 

którym mowa w §1, ust.1 pkt.1, symbolem KDD/E1.7; 

6) obsługę komunikacyjną terenu 1.MN5 dopuszcza się z  istniejących wjazdów z drogi 

wojewódzkiej nr 416 – terenu oznaczonego w planie, o którym mowa w §1, ust.1 pkt.1, 

symbolem KDG/1, z  terenów oznaczonych w planie, o którym mowa w §1, ust.1 pkt.1, 

symbolem KDL/E1.1, KDD/E1.6. 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 64. 
Działka 653 (przy ul. Damrota) ob. Winiary 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu 
 
 
 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 
C2/37/TMJ. 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 

działki budowlanej, 
- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 

 

12) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C2/37 TMJ ISTN 2½ 30 50 W6, SW 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 65. 
Działka 365 (przy ul. Powstańców) ob. Winiary 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu 
 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
B1/24/TMJ 
 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

b) Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 

działki budowlanej, 
- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 

  

13) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA B1 -  GŁOGÓWEK cz. PN 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

B1/24 TMJ ISTN 2½ 30 50 W6, OW(13), SW 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 66. 
Działka 652 (przy ul. Damrota) ob. Winiary 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu 
 
 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 
C2/37/TMJ. 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 

działki budowlanej, 
- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 

 

14) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C2/37 TMJ ISTN 2½ 30 50 W6, SW 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 67. 
Działka 294, (przy ul. Powstańców 30) ob. Winiary 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu 
 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
C2/14/TMJ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji paliw, 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni działki 
budowlanej, 
- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 
zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 
 

15) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C2/14 TMJ ROZW 2½ 30 50 W6, SW 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 68. 
Działka 364 (przy ul. Powstańców) Ob. Winiary 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu 
 
 
 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
B1/24/TMJ 
 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Funkcja uzupełniająca : 

- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, 

- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 
działki budowlanej, 

- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 

  

16) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA B1 -  GŁOGÓWEK cz. PN 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

B1/24 TMJ ISTN 2½ 30 50 W6, OW(13), SW 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 69 
Działka 659/3 (przy ul. Polnej) ob. Winiary 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu 
 
 
9.C2/39/MN,U,R - JEDNORODZINNA ZABUDOWA MIESZKANIOWA ORAZ  DROBNE 
OBIEKTY USŁUG, HANDLU I RZEMIOSŁA 
 
(Uchwała Nr XXXV/282/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24. 07. 2009 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek) 
OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 
   1.  Na terenie oznaczonym symbolem 9. C2/39/MN,U,R ustala się następujące dopuszczalne 

kategorie  obiektów:  
            1)    wymienione w § 6 pkt 1, 5, 6, 11,15, 16, 19, 20,  
      2)    infrastruktura techniczna. 

     2.   Na terenie oznaczonym  symbolem   9. C2/39/MN,U,R   obowiązują następujące 
           ustalenia dotyczące kształtowania budynków: 

1) liczba nadziemnych kondygnacji budynków nie może być  większa niż 3  licząc 
łącznie z poddaszem użytkowym , wysokość budynków usługowych jedna 
kondygnacja, 

                  2) wysokość  budynku licząc od poziomu terenu przy wejściu do budynku 
do  najwyższego punktu pokrycia budynku nie może przekraczać 12,5 m 

3) dopuszcza się  poziom parteru na wysokości co najwyżej 2  m powyżej terenu. 
4) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym  układzie  

połaci nachylonych pod   kątem ok. 20 - 50º,  kryte  dachówką,  blachodachówką 
lub gontem, w drugiej linii zabudowy dozwolone dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia połaci dachowych  min.  4°, rodzaj pokrycia dachów; dachówka, 
blachodachówka, gont, a  w drugiej linii zabudowy dozwolone pokrycie blachą 
trapezową  lub blachą płaską. 

      3. Na terenie oznaczonym symbolem 9. C2/39/MN,U,R     zaleca się: 
a) nową  zabudowę dostosować formą i skalą do budynków  przy  ul. Polnej, 
a) dozwolona lokalizacja usług: w parterach budynków mieszkalnych, 

lub  w samodzielnych budynkach, 
b) maksymalny wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku 

do  powierzchni terenu przeznaczonego pod zabudowę nie większy niż  
0,40, 

c)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 60%. 
       4. Na terenie oznaczonym symbolem 9. C2/39/MN,U,R  obowiązują następujące ustalenia 

dotyczące komunikacji: 
1)     wydzielenie miejsc parkingowych na terenie inwestora,  
2)  wbudowane garaże i miejsca parkingowe, wskaźnik miejsc parkingowych na  jedno 

mieszkanie – 2, 
            3)     dojazd od strony ul. Polnej, możliwość wydzielenia drogi wewnętrznej. 
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WNIOSEK NR 70. 

Działka 226, ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

Obowiązujące ustalenia planu 
TMZ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZAGRODOWEJ: 
D1/5/TMZ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy 
jednorodzinnej. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostkach D1/5/TMZ, D1/21/TMZ, D2/7/TMZ, D2/16/TMZ, D2/17/TMZ - drobne 
nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki C1/7/TMZ w TCU lub TCM, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 60% powierzchni działki 
budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych. 
 
 
 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTER 
ILOŚĆ 
KOND.  

% POW.  
ZAB. 

 % TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/5 TMZ ISTN 2½ 25 60 W4, W6, OW(49), SW 
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WNIOSEK NR 71. 
Działka 231, ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu 
 
 
TMZ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZAGRODOWEJ: 
D1/5/TMZ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy 
jednorodzinnej. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostkach D1/5/TMZ, D1/21/TMZ, D2/7/TMZ, D2/16/TMZ, D2/17/TMZ - drobne 
nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki C1/7/TMZ w TCU lub TCM, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 60% powierzchni działki 
budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych. 
 
 
 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTER 
ILOŚĆ 
KOND.  

% POW.  
ZAB. 

 % TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/5 TMZ ISTN 2½ 25 60 W4, W6, OW(49), SW 
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szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 72. 
Działka 237, 238, ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Obowiązujące ustalenia planu 
 
 
TMZ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZAGRODOWEJ: 
D1/5/TMZ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy 
jednorodzinnej. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostkach D1/5/TMZ, D1/21/TMZ, D2/7/TMZ, D2/16/TMZ, D2/17/TMZ - drobne 
nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki C1/7/TMZ w TCU lub TCM, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 60% powierzchni działki 
budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych. 
 
 
 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTER 
ILOŚĆ 
KOND.  

% POW.  
ZAB. 

 % TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/5 TMZ ISTN 2½ 25 60 W4, W6, OW(49), SW 
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WNIOSEK NR 73. 
Działka 227, ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Obowiązujące ustalenia planu 
 
 
TMZ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZAGRODOWEJ: 
D1/5/TMZ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy 
jednorodzinnej. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostkach D1/5/TMZ, D1/21/TMZ, D2/7/TMZ, D2/16/TMZ, D2/17/TMZ - drobne 
nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki C1/7/TMZ w TCU lub TCM, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 60% powierzchni działki 
budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych. 
 
 
 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTER 
ILOŚĆ 
KOND.  

% POW.  
ZAB. 

 % TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/5 TMZ ISTN 2½ 25 60 W4, W6, OW(49), SW 
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WNIOSEK NR 74. 

Działka 174 ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Obowiązujące ustalenia planu 
 
 
TMW - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ: 
D1/17/TMW 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, ogólnodostępna, 
- parkingi i garaże, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce D1/9/TMW - obiekty kultu religijnego (TDD) oraz nieuciążliwe funkcje 

handlowe i usługowe (TUH). 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 35% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 35% powierzchni 

działki budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących od strony przestrzeni publicznych 
-  

17) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/17 TMW ISTN 3½ 35 35 W6, obiekty zabytkowe, KC, SC, SW 
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szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 75. 
Działka 147, km2, ob. Wielkie Oracze  
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu 
 
TMZ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZAGRODOWEJ 
D1/18/TMZ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy 

jednorodzinnej. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostkach D1/5/TMZ, D1/21/TMZ, D2/7/TMZ, D2/16/TMZ, D2/17/TMZ - drobne 

nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze. 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki C1/7/TMZ w TCU lub TCM, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 60% powierzchni 

działki budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych. 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
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WIĄDĄCA 
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 % 
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D1/18 TMZ ISTN 2½ 25 60 W6, KC, SC, SW 

 

Id: 315E3FA8-5C75-4304-9C09-130BA750E863. Projekt Strona 336



Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 76. 
Działka 198, km.2 ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
 
Obowiązujące ustalenia planu 
 
 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
d) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

e) Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
f) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 

działki budowlanej, 
- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 
-  

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 77. 
Działki 192, 191, km. 2ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
Obowiązujące ustalenia planu 
 
 
 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
g) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

h) Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
i) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 

działki budowlanej, 
- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 
-  

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
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D1/23 TMJ ISTN 2½ 30 50 W6, KC, SW 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 78. 
Działka 145, km.2 ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu 
 
TMZ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZAGRODOWEJ 
D1/18/TMZ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy 
jednorodzinnej. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostkach D1/5/TMZ, D1/21/TMZ, D2/7/TMZ, D2/16/TMZ, D2/17/TMZ - drobne 

nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze. 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki C1/7/TMZ w TCU lub TCM, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 60% powierzchni 

działki budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych. 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
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D1/18 TMZ ISTN 2½ 25 60 W6, KC, SC, SW 
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zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 79 

Działka 215 ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu 
 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Funkcja uzupełniająca : 

- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, 

- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 
działki budowlanej, 

- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 
-  

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 
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zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 80. 
Działka 234 ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
Obowiązujące ustalenia planu 
 
 
TMZ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZAGRODOWEJ: 
D1/5/TMZ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy 
jednorodzinnej. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostkach D1/5/TMZ, D1/21/TMZ, D2/7/TMZ, D2/16/TMZ, D2/17/TMZ - drobne 
nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki C1/7/TMZ w TCU lub TCM, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 60% powierzchni działki 
budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych. 
 
 
 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTER 
ILOŚĆ 
KOND.  

% POW.  
ZAB. 

 % TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/5 TMZ ISTN 2½ 25 60 W4, W6, OW(49), SW 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 81. 
Działka 142 ob. Wielkie Oracze  
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu 
 
TMW - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ: 
D1/17/TMW 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, ogólnodostępna, 
- parkingi i garaże, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce D1/9/TMW - obiekty kultu religijnego (TDD) oraz nieuciążliwe funkcje 

handlowe i usługowe (TUH). 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 35% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 35% powierzchni 

działki budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących od strony przestrzeni publicznych. 

 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/17 TMW ISTN 3½ 35 35 W6, obiekty zabytkowe, KC, SC, SW 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 82 

Działka 197, ob. Wielkie Oracze  
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 

 

 

Id: 315E3FA8-5C75-4304-9C09-130BA750E863. Projekt Strona 356



Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu 
 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Funkcja uzupełniająca : 

- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, 

- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 
działki budowlanej, 

- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 
-  

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/23 TMJ ISTN 2½ 30 50 W6, KC, SW 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 83 

Działka 170, km. 2ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 

 

 
 
 
Obowiązujące ustalenia planu 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
TMZ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZAGRODOWEJ: 
D1/21/TMZ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy 
jednorodzinnej. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
 -w jednostkach D1/5/TMZ, D1/21/TMZ, D2/7/TMZ, D2/16/TMZ, D2/17/TMZ - drobne 
nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki C1/7/TMZ w TCU lub TCM, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 60% powierzchni działki 
budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych. 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/21 TMZ ISTN 2½ 25 60 W6, KC, SC, SW 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 84 
Działka 200, ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu 
 

 
 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Funkcja uzupełniająca : 

- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, 

- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 
działki budowlanej, 

- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 
 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/23 TMJ ISTN 2½ 30 50 W6, KC, SW 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 85 
Działka 214, ob. Wielkie Oracze  
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 

 

 
 
 
Obowiązujące ustalenia planu 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Funkcja uzupełniająca : 

- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, 

- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 
działki budowlanej, 

- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 
-  

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/23 TMJ ISTN 2½ 30 50 W6, KC, SW 
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Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 
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WNIOSEK NR 86 

Działka 277 km2 ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: tereny rolne 
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Obowiązujące ustalenia planu 
 

TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
D1/4/TMJ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

b) Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 

działki budowlanej, 
- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 

 
TGO - TERENY GRUNTÓW ORNYCH, ŁĄK I PASTWISK 
D1/3/TGO 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 
a) Funkcja wiodąca – uprawy polowe, łąki, pastwiska, uprawy sadownicze, ogrodnicze. 

b) Funkcja uzupełniająca : 
- urządzenia związane z gospodarką rolną, 
- komunikacja - drogi polne, 
- elementy tras turystycznych i rowerowych, 
- zieleń śródpolna, 
- infrastruktura techniczna. 
c) Zasady zagospodarowania terenów : 
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania, 
- dopuszcza się przekształcenia w inne formy zagospodarowania określone w ramach 

funkcji wiodącej, 
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- za wyjątkiem jednostek B1/37/TGO, B2/13/TGO, D1/1/TGO, D1/7/TGO, D1/14/TGO, 
D1/16/TGO, E1/28/TGO dopuszcza się zabudowę siedliskową związaną z gospodarką 
rolną, 

- dopuszcza się przekształcenie jednostki B1/37/TGO i B2/13/TGO w całości lub części 
na tereny sportowo-rekreacyjne (TWB) z możliwością zabudowy obiektami o takiej 
funkcji i wysokości maksymalnej 1 kondygnacji, 

- dopuszcza się przekształcenie jednostki B1/15/TGO na pole namiotowe (TWB) z 
możliwością zabudowy obiektami gospodarczymi, niezbędnymi do jego funkcjonowania, 

- dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych wraz z 
elementami małej architektury związanymi z obsługą ruchu turystycznego, 

- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, 
- zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej w stosunku do sąsiednich terenów 

mieszkaniowych, 
- realizacja obiektów hodowlanych wymaga stosowania odpowiednich technologii w 

zakresie gospodarki wodno-ściekowej wg ustaleń §21, 
- zaleca się zadrzewienie i zakrzewienie terenów nieprzydatnych rolniczo a także 

terenów  narażonych na erozje, 
- ochrona zadrzewień śródpolnych, 
- nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich i pogłębienia  
      oraz utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody, 
- nakaz ograniczeń w stosowaniu nawozów mineralnych oraz chemicznych środków  
      ochrony roślin. 

 
 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTER 
ILOŚĆ 
KOND.  

% POW.  
ZAB. 

 % TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/4 TMJ ROZW 2½ 30 50 
W6, obiekt zabytkowy, OW(50,51), SK, 
SW 

D1/3 TGO ISTN - - - W2, W4, W6, OW(49,50,51), SK, SW 
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WNIOSEK NR 87. 

Działka 339/1 ob. Głogówek 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary produkcji i zaplecza technicznego 
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Obowiązujące ustalenia planu 
TPP - TERENY PRZEMYSŁU, BAZ I SKŁADÓW 
B1/8/TTP 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca – zabudowa przemysłowa, bazy, składy, magazyny. 

b) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, 
- parkingi, 
- infrastruktura techniczna. 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 40% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 30% powierzchni 

działki budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych obiektów budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- adaptacja zabudowy mieszkaniowej  i usługowej, 
- zamknięcie strefy oddziaływania w granicach działki, 
- obowiązek wprowadzenia urządzeń i technologii ograniczających szkodliwy wpływ 

prowadzonej działalności na środowisko naturalne, 
- nakazuje się utworzenie pasów zieleni izolacyjnej, 
- ochrona istniejącej zieleni, 
- zakaz realizacji nowych obiektów bez uprzedniego uzbrojenia terenu zwłaszcza w 

zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
- nakaz ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych z terenów 

utwardzonych, 
- ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych i technologicznych do wód i ziemi 

bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego, 
- nakaz stosowania urządzeń zabezpieczających wody i grunt przed skutkami awarii i 

wypadków. 

18) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

B1/8 TPP ROZW 2½ 40 30 W6, W7, OW(32), SW 

 
TNW - TERENY INWESTYCYJNE 
B1/11/TNW 

 (Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca – zabudowa mieszkaniowa, usługowa, handlowa, rzemiosła 

wytwórczego, nieuciążliwy przemysł, bazy, składy, magazyny. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
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- zieleń izolacyjna, 
- parkingi, 
- infrastruktura techniczna, 
- w jednostce E1/32/TNW – stacja ładowania gazu. 
 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 40% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej (za wyjątkiem A2/7/TNW), 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 30% powierzchni 

działki budowlanej (za wyjątkiem A2/7/TNW), 
- adaptacja istniejącego zagospodarowania, 
- w ramach jednostki dopuszcza się lokalizację obiektów o różnym przeznaczeniu pod 

warunkiem zamknięcia strefy oddziaływania w obrębie obszaru pełniącego jednolitą 
funkcję, a zarazem niewykraczajacej poza granice jednostki, 

- w celu zapewnienia dojazdu do nowych obiektów budowlanych ustala się konieczność 
budowy dróg dojazdowych o parametrach dostosowanych do funkcji terenu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- obowiązek wprowadzenia urządzeń i technologii ograniczających szkodliwy wpływ 

prowadzonej działalności na środowisko naturalne, 
- nakazuje się utworzenie pasów zieleni izolacyjnej, 
- ochrona istniejącej zieleni, 
- zakaz realizacji nowych obiektów oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących bez 

uprzedniego uzbrojenia terenu zwłaszcza w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
- nakaz ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych z terenów 

utwardzonych, 
- ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych i technologicznych do wód i ziemi 

bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego, 
- nakaz stosowania urządzeń zabezpieczających wody i grunt przed skutkami awarii i 

wypadków. 
 

19) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA B1 -  GŁOGÓWEK cz. PN 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

B1/11 TNW ROZW 2½ 40 30 W6, SW 

 
 
KK- TERENY KOMUNIKACJI – KOMUNIKACJA KOLEJOWA – BOCZNICE 
B1/10/KK1 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 
 

a) Funkcja wiodąca –  tereny bocznic kolejowych do likwidacji 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- KDP – tereny komunikacji pieszej i rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów zurbanizowanych, 
- elementy infrastruktury technicznej, 
- obiekty inżynierskie. 
c) Ustalenia : 
- docelowe przekształcenie w KDP i TWZ, 
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- dopuszcza się inne nieuciążliwe formy użytkowania, 
- C2/40/KK1, C2/41/KK1 – po zlikwidowaniu bocznicy można włączyć do jednostek 

sąsiednich C2/39/TWB i C2/42/TPP. 
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WNIOSEK NR 88. 
Działka 200, ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Obowiązujące ustalenia planu 
 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Funkcja uzupełniająca : 

- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, 

- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 
działki budowlanej, 

- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 

 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/23 TMJ ISTN 2½ 30 50 W6, KC, SW 
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WNIOSEK NR 89. 
Teren: torowisko 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary produkcji i zaplecza technicznego / obszary 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej 
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szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu 
 
KK1 - TERENY KOMUNIKACJI – KOMUNIKACJA KOLEJOWA – BOCZNICE 
C2/35/KK1 
(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 
administracyjnych miasta) 
 
 
OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 

a) Funkcja wiodąca –  tereny bocznic kolejowych do likwidacji 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- KDP – tereny komunikacji pieszej i rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów zurbanizowanych, 
- elementy infrastruktury technicznej, 
- obiekty inżynierskie. 
c) Ustalenia : 
- docelowe przekształcenie w KDP i TWZ, 
- dopuszcza się inne nieuciążliwe formy użytkowania, 
- C2/40/KK1, C2/41/KK1 – po zlikwidowaniu bocznicy można włączyć do 

jednostek sąsiednich C2/39/TWB i C2/42/TPP. 
 
 

20) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKT
ER 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C2/35 KK1 ISTN - - - W6, SW 
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WNIOSEK NR 90. 
Działka 841/3 do 841/11, km5, ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: tereny rolne 
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Obowiązujące ustalenia planu 
 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 
D1/4/TMJ 
 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
b) Funkcja uzupełniająca : 

- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, 

- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 
działki budowlanej, 

- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 
-  

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/4 TMJ ROZW 2½ 30 50 W6, obiekt zabytkowy, OW(50,51), SK, SW 
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WNIOSEK NR 91 

Działka 720/1, ob. Winiary  
Obowiązujące ustalenia studium: tereny rolne 
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Obowiązujące ustalenia planu: 
TWZ– TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ: 
C2/46/TWZ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

a) Funkcja wiodąca – zabudowa mieszkaniowa z drobnym handlem, usługami i 
gastronomią w dolnych kondygnacjach. 

b) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, ogólnodostępna, 
- parkingi i garaże, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej. 

c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dla jednostek w obszarze A1 dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki w 

TCU, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 35% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 40% powierzchni 

działki budowlanej, 
- zaleca się likwidację zabudowy gospodarczej o charakterze substandardowym, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących od strony przestrzeni publicznych, 
- zaleca się zagospodarowanie przedpola i integrację parteru z ciągiem pieszym, 
- ochrona istniejącej zieleni. 

 

21) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C2/46 TWZ PROJ - - - W6, N6, OW(26), SG, SW 
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WNIOSEK NR 92. 
Działka 285/4 (wszystkie 285) ob.. Winiary, km3 obok domu kultury Ul. Batorego 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 
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Obowiązujące ustalenia planu: 
 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
C2/23/TMJ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji paliw, 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni działki 
budowlanej, 
- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 
zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 
 

22) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C2/23 TMJ ISTN 2½ 30 50 W6, SW 
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WNIOSEK NR 93 

Działka 635 Głogówek ul. Spółdzielcza 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszar koncentracji usług publicznych i komercyjnych 
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Obowiązujące ustalenia planu 

TCM– TERENY USŁUG, HANDLU I GASTRONOMII Z FUNKCJAMI MIESZKANIOWYMI: 
A1/21/TCM 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

a) Funkcja wiodąca – zabudowa mieszkaniowa z drobnym handlem, usługami i 
gastronomią w dolnych kondygnacjach. 

b) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, ogólnodostępna, 
- parkingi i garaże, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej. 

c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dla jednostek w obszarze A1 dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki w 

TCU, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 35% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 40% powierzchni 

działki budowlanej, 
- zaleca się likwidację zabudowy gospodarczej o charakterze substandardowym, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących od strony przestrzeni publicznych, 
- zaleca się zagospodarowanie przedpola i integrację parteru z ciągiem pieszym, 
- ochrona istniejącej zieleni. 

 

23) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA A1-  STARE MIASTO 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

A1/21 TCM ROZW 2½ 100 0 W6, KA, OW, SW 

 
 
(Uchwała Nr XXXIX/270/2006 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.06.2006 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek) 
A1 

 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
1. Ustala się następujący wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni terenu, dla obszaru objętego zmianą planu oznaczonego symbolem Al: 
1) maksymalny wskaźnik zabudowanej powierzchni terenu jednostki nie może 
przekroczyć 80%, w tym dla terenu położonego w jednostce A1/38/TCM 
obejmującego działki nr 583/2 i 583/3 dozwolony jest 100%, 
2) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy ni ż 20%. 
2. Wskaźniki, o którym mowa w pkt 1 nie dotycz ą terenów dotychczas zabudowanych 
w sposób przekraczający w/w procent zabudowy. 
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WNIOSEK NR 94. 

Działki 427, 425 km.5 obręb Głogówek 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 
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Obowiązujące ustalenia planu 

 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
C2/18/TMJ 
 
(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 
administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

b) Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i 

rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem 

stacji paliw, 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni 

istniejącej działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% 

powierzchni działki budowlanej, 
- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych 

obiektów : zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej 
nieruchomości, 

- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się 
konieczność budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach 
ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 

  

24) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKT
ER 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C2/18 TMJ ISTN 2½ 30 50 W6, SW 
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WNIOSEK NR 95. 

Działki  427, 425 km.5 obręb Głogówek 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 
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Obowiązujące ustalenia planu 

 
TMJ – TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
E1/26/TMJ 
 (Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 
administracyjnych miasta) 

 
OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

b) Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i 

rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem 

stacji paliw, 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni 

istniejącej działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% 

powierzchni działki budowlanej, 
- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych 

obiektów : zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej 
nieruchomości, 

- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się 
konieczność budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach 
ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 

 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA E1 -  cz. PN 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKT
ER 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

E1/26 TMJ ROZW 2½ 30 50 W6, obiekt zabytkowy, KC, SW 
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WNIOSEK NR 96. 

Działki 946, 943, 942, 944, 945/1, 945/2, 947, 948, 949, 950 
Obowiązujące ustalenia studium: tereny zabudowy produkcyjno - technicznej gazociąg 
wysokoprężny ze strefą ochronną, tereny rolne 
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Obowiązujące ustalenia planu 

(Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta 

Głogówek) 

 
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 41.P, U dla którego plan ustalił: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny produkcji oraz usług; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa, 

b) stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, lub rolniczego, lub środków 

transportu, 

c) bazy składy i magazyny; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy nieruchomości 70%, 

b) ustala się minimalną powierzchnię terenów biologicznie czynną nieruchomości: 

20%, 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 2,0, 

d) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: do 14 metrów, do 3 kondygnacji, w 

tym poddasze użytkowe, 

e) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 7 metrów, do 2 

kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, 

f) ustala się dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne o 

kącie nachylenia połaci od 3º do 45º, 

g) ustala się ochronę istniejącej zieleni; 

4) obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się z  istniejących i projektowanych 

wydzielanych na terenie dróg dojazdowych i wewnętrznych oraz poprzez służebność 

przejazdu; obsługę komunikacyjną z drogi krajowej nr 40 dopuszcza się wyłącznie 

poprzez jeden zjazd, którego lokalizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 

odrębnymi, na warunkach zarządcy drogi. 

 

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 42.RU dla którego plan ustalił: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy związanej z produkcją rolną; 

2) przeznaczenie uzupełniające, zajmujące nie więcej niż 40 % terenu: 

a) usługi, 

b) składy i magazyny, 

c) stacje obsługi komunikacji; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nie normuje się maksymalnej powierzchni zabudowy i powierzchni terenów 

biologicznie czynnej, 

b) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 2,0, 

c) ustala się maksymalną wysokość zabudowy do 14 metrów, 

d) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 7 metrów, 

e) ustala się ochronę istniejącej zieleni; 

4) obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się z terenu oznaczonego w planie, o którym 

mowa w §1, ust.1 pkt.1, symbolem  KDD/E1.18. 

 
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 19.MN, MW, U, P ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usług, produkcji oraz baz, składów i 

magazynów; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

Id: 315E3FA8-5C75-4304-9C09-130BA750E863. Projekt Strona 401



Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

a) istniejąca zabudowa zagrodowa, 

b) stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, lub rolniczego, lub środków 

transportu; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy nieruchomości: 90%, 

b) ustala się minimalna powierzchnię terenów biologicznie czynną nieruchomości: 

10%, 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 2,5, 

d) ustala się maksymalną wysokość zabudowy  do 14 metrów, do 3 kondygnacji, w 

tym poddasze użytkowe, 

e) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 10 metrów, 

f) ustala się dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o 

kącie nachylenia połaci od 3º do 50º, 

g) dopuszcza się lokalizację obiektów kontenerowych; 

4) obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się z terenu oznaczonego w planie, o którym 

mowa w §1, ust.1 pkt.1, symbolem KDD/E1.18. 
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WNIOSEK NR 97. 
Działki 926, 925, 924, 923, 922, 921, 920, 919 
Obowiązujące ustalenia studium: tereny zabudowy produkcyjno - technicznej gazociąg 
wysokoprężny ze strefą ochronną, tereny rolne 
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Obowiązujące ustalenia planu 

(Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 

uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta 

Głogówek) 

 
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 41.P, U dla którego plan ustalił: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny produkcji oraz usług; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa, 

b) stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, lub rolniczego, lub środków 

transportu, 

c) bazy składy i magazyny; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy nieruchomości 70%, 

b) ustala się minimalną powierzchnię terenów biologicznie czynną nieruchomości: 

20%, 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 2,0, 

d) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: do 14 metrów, do 3 kondygnacji, w 

tym poddasze użytkowe, 

e) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 7 metrów, do 2 

kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, 

f) ustala się dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne o 

kącie nachylenia połaci od 3º do 45º, 

g) ustala się ochronę istniejącej zieleni; 

4) obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się z  istniejących i projektowanych 

wydzielanych na terenie dróg dojazdowych i wewnętrznych oraz poprzez służebność 

przejazdu; obsługę komunikacyjną z drogi krajowej nr 40 dopuszcza się wyłącznie 

poprzez jeden zjazd, którego lokalizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 

odrębnymi, na warunkach zarządcy drogi. 

 

Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 42.RU dla którego plan ustalił: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy związanej z produkcją rolną; 

2) przeznaczenie uzupełniające, zajmujące nie więcej niż 40 % terenu: 

a) usługi, 

b) składy i magazyny, 

c) stacje obsługi komunikacji; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) nie normuje się maksymalnej powierzchni zabudowy i powierzchni terenów 

biologicznie czynnej, 

b) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 2,0, 

c) ustala się maksymalną wysokość zabudowy do 14 metrów, 

d) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 7 metrów, 

e) ustala się ochronę istniejącej zieleni; 

4) obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się z terenu oznaczonego w planie, o którym 

mowa w §1, ust.1 pkt.1, symbolem  KDD/E1.18. 

 
Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 19.MN, MW, U, P ustala się: 
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1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usług, produkcji oraz baz, składów i 

magazynów; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) istniejąca zabudowa zagrodowa, 

b) stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, lub rolniczego, lub środków 

transportu; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy nieruchomości: 90%, 

b) ustala się minimalna powierzchnię terenów biologicznie czynną nieruchomości: 

10%, 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 2,5, 

d) ustala się maksymalną wysokość zabudowy  do 14 metrów, do 3 kondygnacji, w 

tym poddasze użytkowe, 

e) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 10 metrów, 

f) ustala się dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne, o 

kącie nachylenia połaci od 3º do 50º, 

g) dopuszcza się lokalizację obiektów kontenerowych; 

4) obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się z terenu oznaczonego w planie, o którym 

mowa w §1, ust.1 pkt.1, symbolem KDD/E1.18. 
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WNIOSEK NR 98. 

Działka 631/1 km6 (plac Ligonia) 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszar koncentracji usług publicznych i komercyjnych 

 

 

Id: 315E3FA8-5C75-4304-9C09-130BA750E863. Projekt Strona 407



Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

Obowiązujące ustalenia planu 

 
2.A1/7/MW - WIELORODZINNĄ ZABUDOWĘ  MIESZKANIOWĄ Z ZAPLECZEM 
GARAŻOWYM 
 
(Uchwała Nr  XXXV/282/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24. 07. 2009 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek) 
OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

1. Ustala się następujące dopuszczalne kategorie obiektów na terenach objętych zmianą 
planu: 
1) domy wielorodzinne przez co rozumie się wolnostojące budynki mieszkalne lub 

ciąg budynków usytuowanych na  wydzielonych działkach, mieszczące więcej 
niż dwa lokale mieszkalne,  

2) obiekty gastronomiczne, 
3) handel - przez co rozumie się sprzedaż  prowadzoną w  sklepach, oraz usługi 

bytowe, 
4) biura; przez co rozumie się budynki lub ich części, w których prowadzona jest: 

działalność  w dziedzinie obsługi nieruchomości, działalność administracyjno 
biurowa związana z prowadzeniem interesów, działalność prawnicza, 
rachunkowość, księgowość, doradztwo, działalność pracowni projektowych, 
reklamy, obsługi personelu, sekretariatu,  agencji artystycznych, informatyki i 
działalności pokrewnej, biura turystyczne, itp. 

5) zieleń urządzona, przez co rozumie się starannie urządzone i zakomponowane 
grupy zieleni z udziałem małej architektury ogrodowej,  mające na celu 
podkreślenie walorów estetycznych przylegającej zabudowy mieszkaniowej, 

6) drogi wewnętrzne  nie zaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych,  
7) ciągi piesze i rowerowe, 
8) parkingi, przez co rozumie się miejsca parkingowe  urządzone w terenie, 
9) garaże, przez co rozumie się indywidualne miejsce parkingowe znajdujące się 

w  budynku. 
10) Infrastruktura techniczna 

     2.   Na terenie oznaczonym  symbolem 3. A1/7/MW  obowiązują następujące 
            ustalenia dotyczące kształtowania budynków: 

1) liczba nadziemnych kondygnacji budynków nie może być mniejsza niż 2 nie może 
być większa niż  4 licząc łącznie z  poddaszem ,  

                  2) wysokość  budynku licząc od poziomu terenu przy wejściu do budynku 
do kalenicy nie  może przekraczać 15 m., 

                  3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym  układzie  połaci 
nachylonych pod   kątem ok. 10 - 50º,  kryte  dachówką,  blachodachówką lub 
gontem, 

4)  dopuszcza się podniesienie poziomu parteru na wysokość do 2,5 m powyżej 
terenu i  wykonanie w przyziemiu  budynku miejsc parkingowych. 

       3.  Na terenie oznaczonym symbolem 3. A1/7/MW  ustala się się: 
1) zagospodarowanie terenu wzdłuż historycznej linii murów obronnych winno 

zapewniać ekspozycję  i ogólny  dostęp do  elementów historycznych tego 
terenu, 

2) nową zabudowę odznaczającą się starannym i reprezentacyjnym 
ukształtowaniem elewacji tworzących pierzeję  wzdłuż ulicy, 

3) funkcje nie  mieszkaniowe dozwolone jako wbudowane w parterze i piwnicach 
budynku mieszkalnego,  

4) lokalizacja miejsc parkingowych wyłącznie związanych z  budynkiem 
mieszkalnym  na  tym terenie, 

5) ciąg pieszy należy wykonać wzdłuż ulicy, 
6) nie dopuszcza się budowy  miejsc parkingowych w formie  boksów garażowych. 

       4.    Na terenie  oznaczonym symbolem  3. A1/7/MW    dozwolone są wskaźniki: 
a) wskaźnik wielkości powierzchni  zabudowy w stosunku do powierzchni 

terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową nie większy niż  
0,50, 
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b) wskaźnik wielkości powierzchni  zabudowy w stosunku do powierzchni 
terenu przeznaczonego pod zabudowę mieszkaniową z usługami nie 
większy niż  0,60, 

c) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy niż 
40%. 

       5. Na terenie oznaczonym symbolem 3. A1/7/MW  obowiązują następujące ustalenia 
dotyczące komunikacji: 
1)   wydzielenie miejsc parkingowych na terenie inwestora, przyjmując,  na  jedno 

mieszkanie co  najmniej 1 miejsce parkingowe, 
             2)  dojazd od strony drogi gminnej, w tym dopuszcza się drogę dojazdową awaryjną 
do budynków ciągami pieszo jezdnymi, którą należy na ten cel  wyznaczyć,  
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WNIOSEK NR 99 

Działka 682/1 km.6 Głogówek  
Obowiązujące ustalenia studium: Obszar koncentracji usług publicznych i komercyjnych 
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Obowiązujące ustalenia planu 

 
TCM– TERENY USŁUG, HANDLU I GASTRONOMII Z FUNKCJAMI MIESZKANIOWYMI: 
A1/47/TCM 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

a) Funkcja wiodąca – zabudowa mieszkaniowa z drobnym handlem, usługami i 
gastronomią w dolnych kondygnacjach. 

b) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, ogólnodostępna, 
- parkingi i garaże, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej. 

c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dla jednostek w obszarze A1 dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki w 

TCU, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 35% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 40% powierzchni 

działki budowlanej, 
- zaleca się likwidację zabudowy gospodarczej o charakterze substandardowym, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących od strony przestrzeni publicznych, 
- zaleca się zagospodarowanie przedpola i integrację parteru z ciągiem pieszym, 
- ochrona istniejącej zieleni. 

 

25) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA A1-  STARE MIASTO 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKT
ER 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

A1/47 TCM ROZW 2½ 90 0 W6, KA, obiekty zabytkowe, OW, SW 

 
 
(Uchwała Nr XXXIX/270/2006 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.06.2006 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek) 
A1 

 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
1. Ustala się następujący wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni terenu, dla obszaru objętego zmianą planu oznaczonego symbolem Al: 
1) maksymalny wskaźnik zabudowanej powierzchni terenu jednostki nie może 
przekroczyć 80%, w tym dla terenu położonego w jednostce A1/38/TCM 
obejmującego działki nr 583/2 i 583/3 dozwolony jest 100%, 
2) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy ni ż 20%. 
2. Wskaźniki, o którym mowa w pkt 1 nie dotycz ą terenów dotychczas zabudowanych 
w sposób przekraczający w/w procent zabudowy. 
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WNIOSEK NR 100 

Działka 542/15 km.6 ob. Głogówek 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszar koncentracji usług publicznych i komercyjnych 
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Obowiązujące ustalenia planu 

 
TCM– TERENY USŁUG, HANDLU I GASTRONOMII Z FUNKCJAMI MIESZKANIOWYMI: 
A1/36/TCM 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

a) Funkcja wiodąca – zabudowa mieszkaniowa z drobnym handlem, usługami i 
gastronomią w dolnych kondygnacjach. 

b) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, ogólnodostępna, 
- parkingi i garaże, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej. 

c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dla jednostek w obszarze A1 dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki w 

TCU, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 35% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 40% powierzchni 

działki budowlanej, 
- zaleca się likwidację zabudowy gospodarczej o charakterze substandardowym, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących od strony przestrzeni publicznych, 
- zaleca się zagospodarowanie przedpola i integrację parteru z ciągiem pieszym, 
- ochrona istniejącej zieleni. 

 

26) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA A1-  STARE MIASTO 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

A1/36 TCM ROZW 2½ 70 10 W6, KA, obiekt zabytkowy, OW, SW 

 
 
(Uchwała Nr XXXIX/270/2006 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.06.2006 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek) 
A1 

 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
1. Ustala się następujący wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni terenu, dla obszaru objętego zmianą planu oznaczonego symbolem Al: 
1) maksymalny wskaźnik zabudowanej powierzchni terenu jednostki nie może 
przekroczyć 80%, w tym dla terenu położonego w jednostce A1/38/TCM 
obejmującego działki nr 583/2 i 583/3 dozwolony jest 100%, 
2) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy ni ż 20%. 
2. Wskaźniki, o którym mowa w pkt 1 nie dotycz ą terenów dotychczas zabudowanych 
w sposób przekraczający w/w procent zabudowy. 
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WNIOSEK NR 101 

Działki 391/1, 391/2, 391/3, 391/4, 391/5, 391/6, 391/7, 391/8, 52/1, 352/1, 678/1, 678/3, 678/4, 
678/5, 678/6, 678/7, 678/8, 674/5, 352/1 km3, ob. Winiary  
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary produkcji i zaplecza technicznego 
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Obowiązujące ustalenia planu 

  
36.P - TERENY PRODUKCJI, BAZY, SKŁADY I MAGAZYNY 
(Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta 
Głogówek) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny produkcji, bazy, składy i magazyny; 

2) przeznaczenie uzupełniające,: usługi, w tym obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży 

powyżej 400m²; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy nieruchomości: 80%, 

b) ustala się minimalną powierzchnię terenów biologicznie czynną nieruchomości 

10%, 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 2,5, 

d) ustala się maksymalną wysokość zabudowy 14 metrów, do 4 kondygnacji, w tym 

poddasze użytkowe, 

e) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej 7 metrów, do 2 

kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, 

f) ustala się dachy jedno- dwu- i wielospadowe, o nachyleniu połaci od 3° do 50°, 

g) ustala się ochronę istniejącej zieleni; 

4) obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się z terenu oznaczonego w planie, o którym 

mowa w §1, ust.1 pkt.1, symbolem KDZ/C2.1. 
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WNIOSEK NR 102 

Torowisko oznaczone w obowiązującym planie miejscowym symbolem C2/35/KK1 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary produkcji i zaplecza technicznego / obszary 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, 
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Obowiązujące ustalenia planu: 
 
KK1 - TERENY KOMUNIKACJI – KOMUNIKACJA KOLEJOWA – BOCZNICE 
C2/35/KK1 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca –  tereny bocznic kolejowych do likwidacji 

b) Funkcja uzupełniająca : 
- KDP – tereny komunikacji pieszej i rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów zurbanizowanych, 
- elementy infrastruktury technicznej, 
- obiekty inżynierskie. 
c) Ustalenia : 
- docelowe przekształcenie w KDP i TWZ, 
- dopuszcza się inne nieuciążliwe formy użytkowania, 
- C2/40/KK1, C2/41/KK1 – po zlikwidowaniu bocznicy można włączyć do jednostek 

sąsiednich C2/39/TWB i C2/42/TPP. 
 
 

27) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C2/35 KK1 ISTN - - - W6, SW 
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WNIOSEK NR 103. 

Działka 290/2 km.2 ob. Wielkie Oracze  
Obowiązujące ustalenia studium: ciek wodny 
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Obowiązujące ustalenia planu 
(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 
TAW - TERENY WÓD OTWARTYCH: 
D1/15/TAW 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca – tereny wód otwartych stojących i płynących. 
b) Funkcja uzupełniająca:  
- zieleń nadwodna, 
- łąki zalewowe, 
- infrastruktura techniczna, 
- urządzenia przeciwpowodziowe. 
c) Zasady zagospodarowania terenów: 
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania, 
- dopuszcza się lokalizację urządzeń sportu i rekreacji bez obiektów kubaturowych, 
- dopuszcza się budowę elektrowni wodnych i zbiorników retencyjnych, 
- dopuszcza się regulację rzek i potoków w sposób nie powodujący utraty ich naturalnego 

charakteru, 
- dopuszcza się zabezpieczenie i ukształtowanie brzegów na odcinkach terenów 

zagrożonych zalaniem w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 
- zaleca się zachowanie i utrzymanie flory i fauny o charakterze siedlisk naturalnych i 

półnaturalnych, 
- zaleca się pozostawienie w stanie naturalnym jarów, koryt potoków i innych tworów 

naturalnych, 
- wprowadzenie zadrzewień dopuszczone jest pod warunkiem niezwiększania oporu 

przepływu wody, 
- dostosowanie obiektów inżynierskich do wody maksymalnej, 
- zakaz gromadzenia odpadów i odprowadzania ścieków, 
- nakaz oczyszczenia koryt potoków z zanieczyszczeń stałych, 
- zakaz ujmowania cieków wodnych w rury lub elementy prefabrykowane i upraszczania 

linii brzegowej. 
 
TGO - TERENY GRUNTÓW ORNYCH, ŁĄK I PASTWISK: 
D1/14/TGO 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca – uprawy polowe, łąki, pastwiska, uprawy sadownicze, ogrodnicze. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- urządzenia związane z gospodarką rolną, 
- komunikacja - drogi polne, 
- elementy tras turystycznych i rowerowych, 
- zieleń śródpolna, 
- infrastruktura techniczna. 
c) Zasady zagospodarowania terenów : 
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania, 
- dopuszcza się przekształcenia w inne formy zagospodarowania określone w ramach 

funkcji wiodącej, 
- za wyjątkiem jednostek B1/37/TGO, B2/13/TGO, D1/1/TGO, D1/7/TGO, D1/14/TGO, 

D1/16/TGO, E1/28/TGO dopuszcza się zabudowę siedliskową związaną z gospodarką 
rolną, 

- dopuszcza się przekształcenie jednostki B1/37/TGO i B2/13/TGO w całości lub części 
na tereny sportowo-rekreacyjne (TWB) z możliwością zabudowy obiektami o takiej 
funkcji i wysokości maksymalnej 1 kondygnacji, 

- dopuszcza się przekształcenie jednostki B1/15/TGO na pole namiotowe (TWB) z 
możliwością zabudowy obiektami gospodarczymi, niezbędnymi do jego funkcjonowania, 

- dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych wraz z 
elementami małej architektury związanymi z obsługą ruchu turystycznego, 
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- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, 
- zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej w stosunku do sąsiednich terenów 

mieszkaniowych, 
- realizacja obiektów hodowlanych wymaga stosowania odpowiednich technologii w 

zakresie gospodarki wodno-ściekowej wg ustaleń §21, 
- zaleca się zadrzewienie i zakrzewienie terenów nieprzydatnych rolniczo a także 

terenów  narażonych na erozje, 
- ochrona zadrzewień śródpolnych, 
- nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich i pogłębienia  
      oraz utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody, 
- nakaz ograniczeń w stosowaniu nawozów mineralnych oraz chemicznych środków  
      ochrony roślin. 

 
 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTER 
ILOŚĆ 
KOND.  

% POW.  
ZAB. 

 % TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/14 TGO ISTN - - - W2, W3, W4, W6, E1, SW 

D1/15 TAW ISTN - - - W4, W6, SW 
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WNIOSEK NR 104 

Działki 903/2, 890/2 km 6 ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: tereny rolne z gazociągiem, strefa od gazociągu 
wysokiego ciśnienia. 
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Obowiązujące ustalenia planu: 
TPP - TERENY PRZEMYSŁU, BAZ I SKŁADÓW: 
E1/29/TPP 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca – zabudowa przemysłowa, bazy, składy, magazyny. 

b) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, 
- parkingi, 
- infrastruktura techniczna. 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 40% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 30% powierzchni 

działki budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych obiektów budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- adaptacja zabudowy mieszkaniowej  i usługowej, 
- zamknięcie strefy oddziaływania w granicach działki, 
- obowiązek wprowadzenia urządzeń i technologii ograniczających szkodliwy wpływ 

prowadzonej działalności na środowisko naturalne, 
- nakazuje się utworzenie pasów zieleni izolacyjnej, 
- ochrona istniejącej zieleni, 
- zakaz realizacji nowych obiektów bez uprzedniego uzbrojenia terenu zwłaszcza w 

zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
- nakaz ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych z terenów 

utwardzonych, 
- ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych i technologicznych do wód i ziemi 

bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego, 
- nakaz stosowania urządzeń zabezpieczających wody i grunt przed skutkami awarii i 

wypadków. 
 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA E1 -  cz. PN 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

E1/29 TPP PROJ 2½ 40 30 W6, E1, SK, SW 

 
 
KDS - TERENY KOMUNIKACJI – ULICE GŁÓWNE PRZYŚPIESZONE PLANOWANE 
 
KDS-E2 - obwodnica południowa, odcinek od KDG/4 do KDG/1 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
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a) Funkcja wiodąca – projektowana ulica jednojezdniowa dwupasmowa (1x2) o liniach  

      rozgraniczających szerokości 50m. Docelowo dwujezdniowa czteropasmowa (2x2). 
b) Funkcje uzupełniające : 
- KDD, KDP – tereny komunikacji drogowej, pieszej i rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów zurbanizowanych, 
- elementy infrastruktury technicznej (bez budynków), 
- obiekty inżynierskie 
- urządzenia zabezpieczające (ekrany akustyczne, wały ziemne) i urządzenia ochrony 

środowiska. 
c) Ustalenia : 
- linia zabudowy projektowanych i rozbudowywanych obiektów budowlanych w odległości 

od krawędzi jezdni - min. 10m. na terenach zabudowy i 25m. poza terenem zabudowy, 
- na odcinkach zabudowanych wydzielić chodniki conajmniej po jednej stronie ulicy, 
- zakaz lokalizacji stanowisk i pasów postojowych przy ulicy, 
- nakaz stosowania urządzeń ochrony przed hałasem oraz ochrony powietrza przed 

zanieczyszczeniem w wypadku ponadnormatywnej emisji hałasu lub zanieczyszczeń 
powietrza, 

- nakaz maksymalnego wkomponowania ulicy w krajobraz zastany, z eksponowaniem 
ważnych charakterystycznych punktów krajobrazu, 

- zalecenie ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych, 
- zalecenie stosowania urządzeń zabezpieczających wody gruntowe i powierzchniowe 

oraz grunt przed skutkami awarii i wypadków drogowych 
- w jednostce KDS/C3 oraz KDS/E2 pomiędzy węzłami W1.2 i W2 nakaz równoczesnej 

realizacji równoległej drogi dojazdowej obsługującej tereny gruntów ornych. 
 
TGO - TERENY GRUNTÓW ORNYCH, ŁĄK I PASTWISK 
E2/3/TGO 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca – uprawy polowe, łąki, pastwiska, uprawy sadownicze, ogrodnicze. 
b) Funkcja uzupełniająca : 
- urządzenia związane z gospodarką rolną, 
- komunikacja - drogi polne, 
- elementy tras turystycznych i rowerowych, 
- zieleń śródpolna, 
- infrastruktura techniczna. 
c) Zasady zagospodarowania terenów : 
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania, 
- dopuszcza się przekształcenia w inne formy zagospodarowania określone w ramach 

funkcji wiodącej, 
- za wyjątkiem jednostek B1/37/TGO, B2/13/TGO, D1/1/TGO, D1/7/TGO, D1/14/TGO, 

D1/16/TGO, E1/28/TGO dopuszcza się zabudowę siedliskową związaną z gospodarką 
rolną, 

- dopuszcza się przekształcenie jednostki B1/37/TGO i B2/13/TGO w całości lub części 
na tereny sportowo-rekreacyjne (TWB) z możliwością zabudowy obiektami o takiej 
funkcji i wysokości maksymalnej 1 kondygnacji, 

- dopuszcza się przekształcenie jednostki B1/15/TGO na pole namiotowe (TWB) z 
możliwością zabudowy obiektami gospodarczymi, niezbędnymi do jego funkcjonowania, 

- dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych wraz z 
elementami małej architektury związanymi z obsługą ruchu turystycznego, 

- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, 
- zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej w stosunku do sąsiednich terenów 

mieszkaniowych, 
- realizacja obiektów hodowlanych wymaga stosowania odpowiednich technologii w 

zakresie gospodarki wodno-ściekowej wg ustaleń §21, 
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- zaleca się zadrzewienie i zakrzewienie terenów nieprzydatnych rolniczo a także 
terenów  narażonych na erozje, 

- ochrona zadrzewień śródpolnych, 
- nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich i pogłębienia  
      oraz utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody, 
- nakaz ograniczeń w stosowaniu nawozów mineralnych oraz chemicznych środków  
      ochrony roślin. 

 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA E2 -  cz. PD 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

E2/3 TGO ISTN - - - E1, OW(21,34,35), SG, SW 
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WNIOSEK NR 105. 
 
Działki 841/3, 841/4, 841/5, 841/6, 841/7, 841/8, 841/9, 841/10, 841/11 km5, ob. Wielkie 
Oracze (przy ul. Głubczyckiej) 
Obowiązujące ustalenia studium: tereny rolne 
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Obowiązujące ustalenia planu: 

 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 
D1/4/TMJ 
 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
b) Funkcja uzupełniająca : 

- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, 

- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 
działki budowlanej, 

- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 
-  

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/4 TMJ ROZW 2½ 30 50 W6, obiekt zabytkowy, OW(50,51), SK, SW 
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WNIOSEK NR 106. 
Działki 391 (przy ul. Fabrycznej) 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary produkcji i zaplecza technicznego 

 
Obowiązujące ustalenia planu: 
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zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
40.P,U - TERENY PRODUKCJI, USŁUG, BAZ, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW 
 
(Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta 
Głogówek) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny produkcji, usług, baz, składów i magazynów; 

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy nieruchomości: 90%, 

b) ustala się minimalną powierzchnię terenów biologicznie czynną nieruchomości 

5%, 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 2,5, 

d) ustala się maksymalną wysokość zabudowy do 14 metrów, 

e) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 10 metrów, 

f) ustala się dachy jedno- lub dwuspadowe o nachyleniu połaci dachowych od 3° do 

50°, 

g) ustala się ochronę istniejącej zieleni; 

3) obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się z terenów oznaczonych w planie, o 

którym mowa w §1, ust.1 pkt.1, symbolami KDG/5, KDL/B1.1, KDD/B1.5. 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 107. 
Działki 676, 677/1, 677/2, 671/1, 671/2 km.6 ob. Winiary 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary produkcji i zaplecza technicznego 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
Obowiązujące ustalenia planu: 

 
TPP - TERENY PRZEMYSŁU, BAZ I SKŁADÓW:: 
C2/32/TPP 
 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca – zabudowa przemysłowa, bazy, składy, magazyny. 

b) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, 
- parkingi, 
- infrastruktura techniczna. 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 40% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 30% powierzchni 

działki budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych obiektów budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- adaptacja zabudowy mieszkaniowej  i usługowej, 
- zamknięcie strefy oddziaływania w granicach działki, 
- obowiązek wprowadzenia urządzeń i technologii ograniczających szkodliwy wpływ 

prowadzonej działalności na środowisko naturalne, 
- nakazuje się utworzenie pasów zieleni izolacyjnej, 
- ochrona istniejącej zieleni, 
- zakaz realizacji nowych obiektów bez uprzedniego uzbrojenia terenu zwłaszcza w 

zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
- nakaz ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych z terenów 

utwardzonych, 
- ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych i technologicznych do wód i ziemi 

bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego, 
- nakaz stosowania urządzeń zabezpieczających wody i grunt przed skutkami awarii i 

wypadków. 

 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% POW.  
ZAB. 

 % TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C2/32 TPP ROZW 2½ 40 30 W6, N6, SE, SW 

 

KDG - TERENY KOMUNIKACJI – ULICE GŁÓWNE PLANOWANE : 

KDG/C1 – obwodnica północno-wschodnia 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 
administracyjnych miasta) 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca – projektowana ulica jednojezdniowa dwupasmowa (1x2) o 

liniach rozgraniczających szerokości 35m. 
b) Funkcje uzupełniające : 
- KDP – tereny komunikacji pieszej i rowerowej, 
- TWZ – zieleń terenów zurbanizowanych, 
- elementy infrastruktury technicznej (bez budynków), 
- obiekty inżynierskie, 
- urządzenia zabezpieczające (ekrany akustyczne, wały ziemne) i urządzenia 

ochrony środowiska. 
c) Ustalenia : 
- linia zabudowy projektowanych i rozbudowywanych obiektów budowlanych w 

odległości od krawędzi jezdni - min. 10m. na terenach zabudowy i 25m. poza 
terenem zabudowy, 

- na odcinkach zabudowanych wydzielić chodniki conajmniej po jednej stronie 
ulicy, 

- zakaz lokalizacji stanowisk i pasów postojowych przy ulicy, 
- nakaz maksymalnego wkomponowania ulicy w krajobraz zastany, z 

eksponowaniem ważnych charakterystycznych punktów krajobrazu, 
- nakaz stosowania urządzeń ochrony przed hałasem oraz ochrony powietrza 

przed zanieczyszczeniem w wypadku ponadnormatywnej emisji hałasu lub 
zanieczyszczeń powietrza, 

 
- zalecenie ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych, 
- zalecenie stosowania urządzeń zabezpieczających wody gruntowe i 

powierzchniowe oraz grunt przed skutkami awarii i wypadków drogowych. 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 108 
Działki 168, km. 2 Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
 
Obowiązujące ustalenia planu: 
 
TMZ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZAGRODOWEJ: 
D1/21/TMZ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy 
jednorodzinnej. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
 -w jednostkach D1/5/TMZ, D1/21/TMZ, D2/7/TMZ, D2/16/TMZ, D2/17/TMZ - drobne 
nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki C1/7/TMZ w TCU lub TCM, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 60% powierzchni działki 
budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych. 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/21 TMZ ISTN 2½ 25 60 W6, KC, SC, SW 
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zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 109. 
Działka 244 ob. Wielkie Oracze  
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu: 
 
TMZ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZAGRODOWEJ: 
D1/5/TMZ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy 
jednorodzinnej. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostkach D1/5/TMZ, D1/21/TMZ, D2/7/TMZ, D2/16/TMZ, D2/17/TMZ - drobne 
nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki C1/7/TMZ w TCU lub TCM, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 60% powierzchni działki 
budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych. 
 
 
 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTER 
ILOŚĆ 
KOND.  

% POW.  
ZAB. 

 % TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/5 TMZ ISTN 2½ 25 60 W4, W6, OW(49), SW 
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szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 110. 
Działki 337, 336, 339/7 km 4 ob. Głogówek 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary produkcji i zaplecza technicznego 

 
Obowiązujące ustalenia planu: 
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szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

40.P,U - TERENY PRODUKCJI, USŁUG, BAZ, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW 
 
(Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta 
Głogówek) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny produkcji, usług, baz, składów i magazynów; 

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy nieruchomości: 90%, 

b) ustala się minimalną powierzchnię terenów biologicznie czynną nieruchomości 

5%, 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 2,5, 

d) ustala się maksymalną wysokość zabudowy do 14 metrów, 

e) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 10 metrów, 

f) ustala się dachy jedno- lub dwuspadowe o nachyleniu połaci dachowych od 3° do 

50°, 

g) ustala się ochronę istniejącej zieleni; 

3) obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się z terenów oznaczonych w planie, o 

którym mowa w §1, ust.1 pkt.1, symbolami KDG/5, KDL/B1.1, KDD/B1.5. 
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szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 111. 
Teren przyległy do działek ,694/1, 694/2, 693/5 km7 obręb Głogówek 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 
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szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu: 
 
15.MN,MW,U – TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ, ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ ORAZ USŁUG: 
(Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta 
Głogówek) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi turystyki, 

b) usługi publiczne,  

c) produkcja,  

d) zabudowa służąca gospodarstwom rolnym, rzemiosło produkcyjne i usługowe, 

e) istniejąca zabudowa zagrodowa, 

f) stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego, rolniczego lub środków 

transportu, 

g) bazy i magazyny; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy nieruchomości: 85%, 

b) ustala się minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynną 

nieruchomości: 10%, 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 3,0, 

d) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: do 14metrów, do3 kondygnacji, w 

tym poddasze użytkowe, 

e) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 7 metrów, do 2 

kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, 

f) ustala się dachy jedno-, dwu- lub wielospadowe, symetryczne o kącie nachylenia  

połaci  od 3º do 50º, 

g) realizację usług dopuszcza się jako lokale wbudowane w istniejącą zabudowę lub 

jako budynki wolnostojące, 

h) garaże dopuszcza się jako wolnostojące lub wbudowane w budynek, 

i) dopuszcza się obiekty kontenerowe; 

4) obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się z istniejących wjazdów z drogi krajowej nr 

40 (teren oznaczonych w planie, o którym mowa w §1, ust.1 pkt.1, symbolem KDG/4) 

oraz z  drogi wojewódzkiej nr 416 (teren oznaczonych w planie, o którym mowa w §1, 

ust.1 pkt.1, symbolem KDG/3), z terenu oznaczonego w planie, o którym mowa w §1, 

ust.1 pkt.1, symbolem KDD/E1.7) oraz dróg wewnętrznych  wydzielanych na terenie. 

Id: 315E3FA8-5C75-4304-9C09-130BA750E863. Projekt Strona 449



Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

 

 

 

 

Id: 315E3FA8-5C75-4304-9C09-130BA750E863. Projekt Strona 450



Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 112. 

Działki 701/39, 699/2 km7 obręb Głogówek 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 

 
 
 
Obowiązujące ustalenia planu: 
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TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ 

E1/3/TMJ. 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 

 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
b) Funkcja uzupełniająca : 

- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, 

- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 
działki budowlanej, 

- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 

 

28) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA E1 -  cz. PN 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

E1/3 TMJ ISTN 2½ 30 50 W6, obiekty zabytkowe, KC, SW 
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WNIOSEK NR 113. 

Działki 108/12, Obręb Głogówiec  
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary koncentracji urządzeń rolnictwa 
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Obowiązujące ustalenia planu: 

 

TGW - TERENY PRODUKCYJNE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ROLNĄ: 

D2/8/TGW 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca – obiekty gospodarstw rolnych związane z produkcją i wytwórczością 

rolniczą. 
b) Funkcja uzupełniająca : 

- obiekty biurowo-administracyjne, 
- obiekty składowo-magazynowe, 
- zieleń izolacyjna, 
- infrastruktura techniczna, 
- w jednostce E1/34/TGW – usługi komunikacji (TUS) ograniczone do bazy 

transportowej. 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

- nie normuje się maksymalnej powierzchni zabudowy i terenów biologicznie czynnych, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zamknięcie strefy oddziaływania w granicach działki, 
- obowiązek wprowadzenia urządzeń i technologii ograniczających szkodliwy wpływ 

prowadzonej działalności na środowisko naturalne, 
- nakazuje się utworzenie pasów zieleni izolacyjnej, 
- ochrona istniejącej zieleni, 
- zakaz realizacji nowych obiektów bez uprzedniego uzbrojenia terenu zwłaszcza w 

zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
- ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych i technologicznych do wód i ziemi 

bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego. 

 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D2 -  GŁOGOWIEC 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D2/8 TGW ISTN 2½ - - KC 
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 WNIOSEK NR 114. 

Róg ulicy Rynek – Mickiewicza (budynek Rynek 2 i Mickiewicza2) 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszar koncentracji usług publicznych i komercyjnych 
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Obowiązujące ustalenia planu: 

 

22.MN,MW,U - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ, ZABUDOWY 

MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ ORAZ USŁUG 

(Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta 
Głogówek) 
 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usług; 

2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy nieruchomości: 100%, 

b) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 4,0, 

c) ustala się maksymalną wysokość zabudowy do 12 metrów, do 3 kondygnacji, w 

tym poddasze użytkowe, 

d) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 7 metrów, do 2 

kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, 

e) ustala się dachy dwuspadowe i wielospadowe , symetryczne o kącie nachylenia 

połaci dachowych od 3°do 45°; 

3) obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się z  terenów oznaczonych w planie, o 

którym mowa w §1, ust.1 pkt.2, symbolem KDL/A1.12,KDP/A1.25, KDP/A1.33. 
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WNIOSEK NR 115. 
Działki 659/4 (przy ul. Polnej) ob. Winiary 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
wielorodzinnej 
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Obowiązujące ustalenia planu: 

 
 
9.C2/39/MN,U,R - JEDNORODZINNA ZABUDOWA MIESZKANIOWA ORAZ  DROBNE 
OBIEKTY USŁUG, HANDLU I RZEMIOSŁA 
 
(Uchwała Nr XXXV/282/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24. 07. 2009 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek) 
OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 
   1.  Na terenie oznaczonym symbolem 9. C2/39/MN,U,R ustala się następujące dopuszczalne 

kategorie  obiektów:  
            1)    wymienione w § 6 pkt 1, 5, 6, 11,15, 16, 19, 20,  
      2)    infrastruktura techniczna. 

     2.   Na terenie oznaczonym  symbolem   9. C2/39/MN,U,R   obowiązują następujące 
           ustalenia dotyczące kształtowania budynków: 

1) liczba nadziemnych kondygnacji budynków nie może być  większa niż 3  licząc 
łącznie z poddaszem użytkowym , wysokość budynków usługowych jedna 
kondygnacja, 

                  2) wysokość  budynku licząc od poziomu terenu przy wejściu do budynku 
do  najwyższego punktu pokrycia budynku nie może przekraczać 12,5 m 

3) dopuszcza się  poziom parteru na wysokości co najwyżej 2  m powyżej terenu. 
4) dachy jednospadowe, dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym  układzie  

połaci nachylonych pod   kątem ok. 20 - 50º,  kryte  dachówką,  blachodachówką 
lub gontem, w drugiej linii zabudowy dozwolone dachy jednospadowe o kącie 
nachylenia połaci dachowych  min.  4°, rodzaj pokrycia dachów; dachówka, 
blachodachówka, gont, a  w drugiej linii zabudowy dozwolone pokrycie blachą 
trapezową  lub blachą płaską. 

      3. Na terenie oznaczonym symbolem 9. C2/39/MN,U,R     zaleca się: 
b) nową  zabudowę dostosować formą i skalą do budynków  przy  ul. Polnej, 
d) dozwolona lokalizacja usług: w parterach budynków mieszkalnych, 

lub  w samodzielnych budynkach, 
e) maksymalny wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku 

do  powierzchni terenu przeznaczonego pod zabudowę nie większy niż  
0,40, 

f)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 60%. 
       4. Na terenie oznaczonym symbolem 9. C2/39/MN,U,R  obowiązują następujące ustalenia 

dotyczące komunikacji: 
1)     wydzielenie miejsc parkingowych na terenie inwestora,  
2)  wbudowane garaże i miejsca parkingowe, wskaźnik miejsc parkingowych na  jedno 

mieszkanie – 2, 
            3)     dojazd od strony ul. Polnej, możliwość wydzielenia drogi wewnętrznej. 
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WNIOSEK NR 116. 

Działki 324, 325 km. 4 ob. Głogówek 
Obowiązujące ustalenia studium: tereny rolne 
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Obowiązujące ustalenia planu: 
 
 
TGO - TERENY GRUNTÓW ORNYCH, ŁĄK I PASTWISK: 
B1/2/TGO 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 

 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca – uprawy polowe, łąki, pastwiska, uprawy sadownicze, 

ogrodnicze. 
b) Funkcja uzupełniająca : 

- urządzenia związane z gospodarką rolną, 
- komunikacja - drogi polne, 
- elementy tras turystycznych i rowerowych, 
- zieleń śródpolna, 
- infrastruktura techniczna. 

c) Zasady zagospodarowania terenów : 
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania, 
- dopuszcza się przekształcenia w inne formy zagospodarowania określone w ramach 

funkcji wiodącej, 
- za wyjątkiem jednostek B1/37/TGO, B2/13/TGO, D1/1/TGO, D1/7/TGO, D1/14/TGO, 

D1/16/TGO, E1/28/TGO dopuszcza się zabudowę siedliskową związaną z gospodarką 
rolną, 

- dopuszcza się przekształcenie jednostki B1/37/TGO i B2/13/TGO w całości lub części 
na tereny sportowo-rekreacyjne (TWB) z możliwością zabudowy obiektami o takiej 
funkcji i wysokości maksymalnej 1 kondygnacji, 

- dopuszcza się przekształcenie jednostki B1/15/TGO na pole namiotowe (TWB) z 
możliwością zabudowy obiektami gospodarczymi, niezbędnymi do jego funkcjonowania, 

- dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych wraz z 
elementami małej architektury związanymi z obsługą ruchu turystycznego, 

- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, 
- zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej w stosunku do sąsiednich terenów 

mieszkaniowych, 
- realizacja obiektów hodowlanych wymaga stosowania odpowiednich technologii w 

zakresie gospodarki wodno-ściekowej wg ustaleń §21, 
- zaleca się zadrzewienie i zakrzewienie terenów nieprzydatnych rolniczo a także 

terenów  narażonych na erozje, 
- ochrona zadrzewień śródpolnych, 
- nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich i pogłębienia  
      oraz utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody, 
- nakaz ograniczeń w stosowaniu nawozów mineralnych oraz chemicznych środków  
      ochrony roślin. 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA B1 -  GŁOGÓWEK cz. PN 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

B1/2 TGO ISTN - - - W6, N7, OW(54), SW 
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szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 117. 

Działki 659/4 (przy ul. Polnej) ob. Winiary 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary produkcji i zaplecza technicznego 
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szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
Obowiązujące ustalenia planu: 

 
39.P - TEREN PRODUKCJI, BAZ, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW 
(Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta 
Głogówek) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

1) przeznaczenie podstawowe – teren produkcji, baz, składów i magazynów; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi, 

b) stacje paliw, 

c) stacje obsługi pojazdów; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy nieruchomości: 80%, 

b) ustala się minimalną powierzchnię terenów biologicznie czynną nieruchomości: 

20%, 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 2,5, 

d) ustala się maksymalną wysokość zabudowy do 14 metrów, 

e) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 7 metrów, do 2 

kondygnacji, w tym poddasze użytkowe, 

f) ustala się dachy jednospadowe i dwuspadowe o kącie nachylenia połaci od 3° do 

45°; 

4) obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się z terenu oznaczonego w planie, o którym 

mowa w §1, ust.1 pkt.1, symbolem KDL/C2.3. 
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WNIOSEK NR 118. 
Działka 198, ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

Obowiązujące ustalenia planu: 

 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Funkcja uzupełniająca : 

- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, 

- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 
działki budowlanej, 

- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 

 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/23 TMJ ISTN 2½ 30 50 W6, KC, SW 
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szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 119. 
 
Działka 199, ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu: 

 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Funkcja uzupełniająca : 

- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, 

- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 
działki budowlanej, 

- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 
-  

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/23 TMJ ISTN 2½ 30 50 W6, KC, SW 
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szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 120. 
Działka 174, ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

Obowiązujące ustalenia planu: 

 
TMW - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ: 
D1/17/TMW 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 
b) Funkcja uzupełniająca : 

- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, ogólnodostępna, 
- parkingi i garaże, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce D1/9/TMW - obiekty kultu religijnego (TDD) oraz nieuciążliwe funkcje 

handlowe i usługowe (TUH). 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 35% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, 

- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 35% powierzchni 
działki budowlanej, 

- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 
budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących od strony przestrzeni publicznych 

 

29) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/17 TMW ISTN 3½ 35 35 W6, obiekty zabytkowe, KC, SC, SW 
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szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 121. 
Działka 117, km2, ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
Obowiązujące ustalenia planu: 

 
TMW - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ: 
D1/17/TMW 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. 
b) Funkcja uzupełniająca : 

- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, ogólnodostępna, 
- parkingi i garaże, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce D1/9/TMW - obiekty kultu religijnego (TDD) oraz nieuciążliwe funkcje 

handlowe i usługowe (TUH). 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 35% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, 

- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 35% powierzchni 
działki budowlanej, 

- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 
budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących od strony przestrzeni publicznych 

 

30) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/17 TMW ISTN 3½ 35 35 W6, obiekty zabytkowe, KC, SC, SW 
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WNIOSEK NR 122 

Działka 635, km6 ob., Głogówek 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszar koncentracji usług publicznych i komercyjnych  
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zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu: 

 

TCM– TERENY USŁUG, HANDLU I GASTRONOMII Z FUNKCJAMI MIESZKANIOWYMI: 
A1/21/TCM 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

a) Funkcja wiodąca – zabudowa mieszkaniowa z drobnym handlem, usługami i 
gastronomią w dolnych kondygnacjach. 

b) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, ogólnodostępna, 
- parkingi i garaże, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej. 

c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dla jednostek w obszarze A1 dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki w 

TCU, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 35% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 40% powierzchni 

działki budowlanej, 
- zaleca się likwidację zabudowy gospodarczej o charakterze substandardowym, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących od strony przestrzeni publicznych, 
- zaleca się zagospodarowanie przedpola i integrację parteru z ciągiem pieszym, 
- ochrona istniejącej zieleni. 

 

31) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA A1-  STARE MIASTO 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

A1/21 TCM ROZW 2½ 100 0 W6, KA, OW, SW 

 
 
(Uchwała Nr XXXIX/270/2006 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.06.2006 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek) 
A1 

 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
1. Ustala się następujący wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni terenu, dla obszaru objętego zmianą planu oznaczonego symbolem Al: 
1) maksymalny wskaźnik zabudowanej powierzchni terenu jednostki nie może 
przekroczyć 80%, w tym dla terenu położonego w jednostce A1/38/TCM 
obejmującego działki nr 583/2 i 583/3 dozwolony jest 100%, 
2) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy ni ż 20%. 
2. Wskaźniki, o którym mowa w pkt 1 nie dotycz ą terenów dotychczas zabudowanych 
w sposób przekraczający w/w procent zabudowy. 
 
 

 

Id: 315E3FA8-5C75-4304-9C09-130BA750E863. Projekt Strona 482



Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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WNIOSEK NR 123 

Działka 720/1 ob. Winiary 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszary produkcji i zaplecza technicznego 
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Obowiązujące ustalenia planu: 

 

TWZ– TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ: 
C2/46/TWZ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

a) Funkcja wiodąca – zabudowa mieszkaniowa z drobnym handlem, usługami i 
gastronomią w dolnych kondygnacjach. 

b) Funkcja uzupełniająca : 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, ogólnodostępna, 
- parkingi i garaże, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej. 

c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dla jednostek w obszarze A1 dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki w 

TCU, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 35% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 40% powierzchni 

działki budowlanej, 
- zaleca się likwidację zabudowy gospodarczej o charakterze substandardowym, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących od strony przestrzeni publicznych, 
- zaleca się zagospodarowanie przedpola i integrację parteru z ciągiem pieszym, 
- ochrona istniejącej zieleni. 

 

32) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA C2 -  WINIARY cz. PD-ZACH 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

C2/46 TWZ PROJ - - - W6, N6, OW(26), SG, SW 
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WNIOSEK NR 124 

Działka 653/2 km 6 obręb Głogówek 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszar koncentracji usług publicznych i komercyjnych  
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Obowiązujące ustalenia planu: 

 

TUH– TERENY USŁUG HANDLU I GASTRONOMII: 
A1/13/TUH 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

a) Funkcja wiodąca – zabudowa usługowa. 
b) Funkcja uzupełniająca : 

- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, ogólnodostępna, 
- parkingi, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce A2/1/TCU – hotele, schroniska (TUL), 
- w jednostce B1/34/TUH – zabudowa mieszkaniowa (TMN). 

c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 40% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 30% powierzchni 

działki budowlanej, 
- adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej z możliwością budowy nowych obiektów, 

rozbudowy, nadbudowy, przebudowy w ramach istniejącej nieruchomości, 
- dopuszcza się adaptację poddaszy na cele mieszkaniowe, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych obiektów budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- adaptacja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
- zaleca się likwidację zabudowy gospodarczej o charakterze substandardowym, 
- zaleca się zagospodarowanie przedpola i integrację parteru z ciągiem pieszym, 
- ochrona istniejącej zieleni, 
- nakaz ujmowania i oczyszczania całości ścieków deszczowych z terenów 

utwardzonych, 
- ustala się zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych i technologicznych do wód i ziemi 

bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego. 
 
 
(Uchwała Nr  XXXV/282/2009 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 24. 07. 2009 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek) 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 
A1/13/TUH  :   

 wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu 
przeznaczonego pod zabudowę nie większy niż  0,80, 

 dopuszczalny wskaźnik wielkości powierzchni nowej zabudowy w stosunku 
do powierzchni terenu przeznaczonego pod zabudowę na działce nr 653/3  wynosi  100, 

 wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niż 20%, nie dotyczy wyżej 
wymienionej  działki nr  653/3.   
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WNIOSEK NR 125. 

Działka 214, km. 2 przy ul. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
 
Obowiązujące ustalenia planu: 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Funkcja uzupełniająca : 

- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, 

- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 
działki budowlanej, 

- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 
-  

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/23 TMJ ISTN 2½ 30 50 W6, KC, SW 
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WNIOSEK NR 126. 
Działka 227, ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Obowiązujące ustalenia planu: 
 
TMZ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZAGRODOWEJ: 
D1/5/TMZ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy 
jednorodzinnej. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostkach D1/5/TMZ, D1/21/TMZ, D2/7/TMZ, D2/16/TMZ, D2/17/TMZ - drobne 
nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki C1/7/TMZ w TCU lub TCM, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 60% powierzchni działki 
budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych. 
 
 
 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTER 
ILOŚĆ 
KOND.  

% POW.  
ZAB. 

 % TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/5 TMZ ISTN 2½ 25 60 W4, W6, OW(49), SW 
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szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 127. 

Działka 635 km.6 ob. Głogówek Ul. Spółdzielcza 
Obowiązujące ustalenia studium: Obszar koncentracji usług publicznych i komercyjnych 
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Obowiązujące ustalenia planu: 
 

TCM– TERENY USŁUG, HANDLU I GASTRONOMII Z FUNKCJAMI MIESZKANIOWYMI: 
A1/21/TCM 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 
Funkcja wiodąca – zabudowa mieszkaniowa z drobnym handlem, usługami i gastronomią w 
dolnych kondygnacjach. 
Funkcja uzupełniająca : 

- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, ogólnodostępna, 
- parkingi i garaże, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dla jednostek w obszarze A1 dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki w 

TCU, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 35% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 40% powierzchni 

działki budowlanej, 
- zaleca się likwidację zabudowy gospodarczej o charakterze substandardowym, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących od strony przestrzeni publicznych, 
- zaleca się zagospodarowanie przedpola i integrację parteru z ciągiem pieszym, 
- ochrona istniejącej zieleni. 

 

33) JEDNOSTKA PRZESTRZENNA A1-  STARE MIASTO 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND. 

% 
POW.  
ZAB. 

% TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

A1/21 TCM ROZW 2½ 100 0 W6, KA, OW, SW 

 
 
(Uchwała Nr XXXIX/270/2006 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 26.06.2006 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek) 
A1 

 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
1. Ustala się następujący wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni terenu, dla obszaru objętego zmianą planu oznaczonego symbolem Al: 
1) maksymalny wskaźnik zabudowanej powierzchni terenu jednostki nie może 
przekroczyć 80%, w tym dla terenu położonego w jednostce A1/38/TCM 
obejmującego działki nr 583/2 i 583/3 dozwolony jest 100%, 
2) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej nie może być mniejszy ni ż 20%. 
2. Wskaźniki, o którym mowa w pkt 1 nie dotycz ą terenów dotychczas zabudowanych 
w sposób przekraczający w/w procent zabudowy. 
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szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 128. 

Działka 225 km. 2 ob. Wielkie Oracze  
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
 
Obowiązujące ustalenia planu: 
 
TMZ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZAGRODOWEJ: 
D1/5/TMZ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy 
jednorodzinnej. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostkach D1/5/TMZ, D1/21/TMZ, D2/7/TMZ, D2/16/TMZ, D2/17/TMZ - drobne 
nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki C1/7/TMZ w TCU lub TCM, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 60% powierzchni działki 
budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych. 
 
 
 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTER 
ILOŚĆ 
KOND.  

% POW.  
ZAB. 

 % TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/5 TMZ ISTN 2½ 25 60 W4, W6, OW(49), SW 
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zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 129. 
Działki 191, 192 ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
Obowiązujące ustalenia planu: 
 
TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 
D1/23/TMJ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Funkcja uzupełniająca : 

- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, 

- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 
działki budowlanej, 

- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 
-  

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/23 TMJ ISTN 2½ 30 50 W6, KC, SW 
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zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 130. 
Działka 145 ob. Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
Obowiązujące ustalenia planu: 
 
TMZ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZAGRODOWEJ 
D1/18/TMZ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy 
jednorodzinnej. 
Funkcja uzupełniająca : 

- zabudowa gospodarcza, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostkach D1/5/TMZ, D1/21/TMZ, D2/7/TMZ, D2/16/TMZ, D2/17/TMZ - drobne 

nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki C1/7/TMZ w TCU lub TCM, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 60% powierzchni 

działki budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych. 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/18 TMZ ISTN 2½ 25 60 W6, KC, SC, SW 
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zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 131. 

Działki 244, 245, ob. Wielkie Oracze (ul. Młyńska 30-32) 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 
 
Obowiązujące ustalenia planu: 
 
TMZ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZAGRODOWEJ: 
D1/5/TMZ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy 
jednorodzinnej. 
Funkcja uzupełniająca : 
- zabudowa gospodarcza, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostkach D1/5/TMZ, D1/21/TMZ, D2/7/TMZ, D2/16/TMZ, D2/17/TMZ - drobne 
nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze. 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 
- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki C1/7/TMZ w TCU lub TCM, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni istniejącej działki 
budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 60% powierzchni działki 
budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność budowy 
dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  pieszo-jezdnych 
o jednym pasie ruchu, 
- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych. 
 
 
 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTER 
ILOŚĆ 
KOND.  

% POW.  
ZAB. 

 % TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/5 TMZ ISTN 2½ 25 60 W4, W6, OW(49), SW 
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Id: 315E3FA8-5C75-4304-9C09-130BA750E863. Projekt Strona 510



Miasto i Gmina Głogówek  

Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 
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szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

WNIOSEK NR 132. 

Działka 263/2 Wielkie Oracze  
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Głogówek wraz z wieloletnim programem prac planistycznych ze 

szczególnym uwzględnieniem sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

 

 

Obowiązujące ustalenia planu: 

TMJ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ: 

 
D1/13/TMJ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 
Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
Funkcja uzupełniająca : 

- zabudowa gospodarcza, 
- drobne nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostce C2/61/TMJ – usługi hotelowe (TUL) i gastronomiczne (TUH), 
- w jednostce B1/7/TMJ i D1/23/TMJ – usługi komunikacyjne (TUS) za wyjątkiem stacji 

paliw, 
Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni istniejącej 
działki budowlanej, 

- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 50% powierzchni 
działki budowlanej, 

- zaleca się ogrodzenie nieruchomości, 
- adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej, wielorodzinnej i usługowej, 
- dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz budowę nowych obiektów : 

zagrodowych, wielorodzinnych i usługowych w ramach istniejącej nieruchomości, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych, 
- zakaz budowy zblokowanych garaży wolnostojących (powyżej 2 sztuk). 
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WNIOSEK NR 133. 

Działka 23, 22, 19 Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: tereny rolne 
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Obowiązujące ustalenia planu: 
TGO – TERENY GRUNTÓW ORNYCH, ŁĄK I PASTWISK:: 
 
D1/1/TGO 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 
Funkcja wiodąca – uprawy polowe, łąki, pastwiska, uprawy sadownicze, ogrodnicze. 
Funkcja uzupełniająca : 

- urządzenia związane z gospodarką rolną, 
- komunikacja - drogi polne, 
- elementy tras turystycznych i rowerowych, 
- zieleń śródpolna, 
- infrastruktura techniczna. 

Zasady zagospodarowania terenów : 
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania, 
- dopuszcza się przekształcenia w inne formy zagospodarowania określone w ramach 

funkcji wiodącej, 
- za wyjątkiem jednostek B1/37/TGO, B2/13/TGO, D1/1/TGO, D1/7/TGO, D1/14/TGO, 

D1/16/TGO, E1/28/TGO dopuszcza się zabudowę siedliskową związaną z gospodarką 
rolną, 

- dopuszcza się przekształcenie jednostki B1/37/TGO i B2/13/TGO w całości lub części 
na tereny sportowo-rekreacyjne (TWB) z możliwością zabudowy obiektami o takiej 
funkcji i wysokości maksymalnej 1 kondygnacji, 

- dopuszcza się przekształcenie jednostki B1/15/TGO na pole namiotowe (TWB) z 
możliwością zabudowy obiektami gospodarczymi, niezbędnymi do jego funkcjonowania, 

- dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych wraz z 
elementami małej architektury związanymi z obsługą ruchu turystycznego, 

- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, 
- zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej w stosunku do sąsiednich terenów 

mieszkaniowych, 
- realizacja obiektów hodowlanych wymaga stosowania odpowiednich technologii w 

zakresie gospodarki wodno-ściekowej wg ustaleń §21, 
- zaleca się zadrzewienie i zakrzewienie terenów nieprzydatnych rolniczo a także 

terenów  narażonych na erozje, 
- ochrona zadrzewień śródpolnych, 
- nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich i pogłębienia  
      oraz utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody, 
- nakaz ograniczeń w stosowaniu nawozów mineralnych oraz chemicznych środków  
      ochrony roślin. 
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WNIOSEK NR 134. 

 

Działka 729/1, 729/2, 729/3, 729/4, 729/5 Km 7 obręb Głogówek 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Obowiązujące ustalenia planu: 
MN, MW, U – TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ, ZABUDOWY 
MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ, USŁUG W TYM OBIEKTÓW HANDLOWYCH O 
POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 400M², PRODUKCJI ORAZ BAZ, SKŁADÓW I 
MAGAZYNÓW 
 

20.MN, MW, U  

(Uchwała Nr XIII/99/201 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r w sprawie 

uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta 

Głogówek) 

 
 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, usług w tym obiektów handlowych o 

powierzchni sprzedaży powyżej 400m², produkcji oraz baz, składów i magazynów; 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługi turystyki; 

3) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy nieruchomości: 90%, 

b) ustala się minimalną powierzchnię terenów  biologicznie czynną nieruchomości: 

10%, 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 2,5, 

d) ustala się maksymalną wysokość zabudowy: do 14 metrów, do 3 kondygnacji, 

w tym poddasze użytkowe, 

e) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 10 metrów, 

f) realizację lokali usługowych dopuszcza się jako obiekty wolnostojące lub lokale 

wbudowane bądź dobudowane do istniejącej zabudowy, 

g) dopuszcza się dachy jednospadowe, dwuspadowe i wielospadowe, o kącie 

nachylenia połaci od 3° do 50°, 

h) dopuszcza się obiekty kontenerowe; 

4) obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się z terenu oznaczonego w planie, o którym 

mowa w §1, ust.1 pkt.1, symbolem KDL/E1.1. 
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WNIOSEK NR 135. 

Miasto Głogówek zgodnie z załącznikiem graficznym 
Obowiązujące ustalenia studium: tereny rolne 
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Obowiązujące ustalenia planu: 
E2/3/TGO, E2/2/TGO TERENY GRUNTÓW ORNYCH, ŁĄK I PASTWISK 
 

 (Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 
Funkcja wiodąca – uprawy polowe, łąki, pastwiska, uprawy sadownicze, ogrodnicze. 
Funkcja uzupełniająca : 

- urządzenia związane z gospodarką rolną, 
- komunikacja - drogi polne, 
- elementy tras turystycznych i rowerowych, 
- zieleń śródpolna, 
- infrastruktura techniczna. 

Zasady zagospodarowania terenów : 
- w ramach funkcji wiodącej ustala się adaptację istniejącego zagospodarowania, 
- dopuszcza się przekształcenia w inne formy zagospodarowania określone w ramach 

funkcji wiodącej, 
- opuszcza się przekształcenie jednostki B1/37/TGO i B2/13/TGO w całości lub części na 

tereny sportowo-rekreacyjne (TWB) z możliwością zabudowy obiektami o takiej funkcji i 
wysokości maksymalnej 1 kondygnacji, 

- dopuszcza się przekształcenie jednostki B1/15/TGO na pole namiotowe (TWB) z 
możliwością zabudowy obiektami gospodarczymi, niezbędnymi do jego funkcjonowania, 

- dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych wraz z 
elementami małej architektury związanymi z obsługą ruchu turystycznego, 

- dopuszcza się realizację infrastruktury technicznej, 
- zakaz prowadzenia produkcji rolnej uciążliwej w stosunku do sąsiednich terenów 

mieszkaniowych, 
- realizacja obiektów hodowlanych wymaga stosowania odpowiednich technologii w 

zakresie gospodarki wodno-ściekowej wg ustaleń §21, 
- zaleca się zadrzewienie i zakrzewienie terenów nieprzydatnych rolniczo a także 

terenów  narażonych na erozje, 
- ochrona zadrzewień śródpolnych, 
- nakaz przeprowadzenia remontu rowów melioracyjnych, oczyszczenia ich i pogłębienia  
      oraz utrzymywania ich w stanie umożliwiającym odprowadzanie wody, 
- nakaz ograniczeń w stosowaniu nawozów mineralnych oraz chemicznych środków  
      ochrony roślin. 
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WNIOSEK NR 136 
Działka zlokalizowana przy ul. Urbana 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary produkcji i zaplecza technicznego 
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Obowiązujące ustalenia planu 

 
40.P,U - TERENY PRODUKCJI, USŁUG, BAZ, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW 
 
(Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta 
Głogówek) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

przeznaczenie podstawowe – tereny produkcji, usług, baz, składów i magazynów; 

parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy nieruchomości: 90%, 

b) ustala się minimalną powierzchnię terenów biologicznie czynną nieruchomości 5%, 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 2,5, 

d) ustala się maksymalną wysokość zabudowy do 14 metrów, 

e) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 10 metrów, 

f) ustala się dachy jedno- lub dwuspadowe o nachyleniu połaci dachowych od 3° do 50°, 

g) ustala się ochronę istniejącej zieleni; 

obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się z terenów oznaczonych w planie, o którym mowa 

w §1, ust.1 pkt.1, symbolami KDG/5, KDL/B1.1, KDD/B1.5. 
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WNIOSEK NR 137. 

Działki 144/2 Wielkie Oracze 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary o dominującej zabudowie zagrodowej 
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Obowiązujące ustalenia planu 
 
 
TMZ - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ ZAGRODOWEJ 
D1/18/TMZ 

(Uchwała Rady Miejskiej w Głogówku Nr XXI/156/2004 z 8 listopada 2004 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głogówek w granicach 

administracyjnych miasta) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
a) Funkcja wiodąca - zabudowa mieszkaniowa zagrodowa z dopuszczeniem zabudowy 

jednorodzinnej. 
b) Funkcja uzupełniająca : 

- zabudowa gospodarcza, 
- zieleń izolacyjna, rekreacyjna, przydomowa itp., 
- sady, uprawy ogrodowe, 
- nieuciążliwe elementy infrastruktury technicznej, 
- w jednostkach D1/5/TMZ, D1/21/TMZ, D2/7/TMZ, D2/16/TMZ, D2/17/TMZ - drobne 

nieuciążliwe funkcje handlowe, gastronomiczne, usługowe i rzemieślnicze. 
c) Zasady zabudowy i zagospodarowania terenów : 

- dopuszcza się stopniowe przekształcenie jednostki C1/7/TMZ w TCU lub TCM, 
- ustala się maksymalną możliwą powierzchnię zabudowy do 25% powierzchni istniejącej 

działki budowlanej, 
- ustala się minimalną powierzchnię terenów czynnych biologicznie na 60% powierzchni 

działki budowlanej, 
- w celu zapewnienia dojazdu do nowych działek budowlanych ustala się konieczność 

budowy dróg dojazdowych – jednojezdniowych o dwóch pasach ruchu KDD lub ciągów  
pieszo-jezdnych o jednym pasie ruchu, 

- dopuszcza się lokalizację tras i urządzeń komunikacyjnych. 

JEDNOSTKA PRZESTRZENNA D1 -  ORACZE 

JEDNOSTKA FUNKCJONALNA USTALENIA 

SYMBOL 
FUNKCJA 
WIĄDĄCA 

CHARAKTE
R 

ILOŚĆ 
KOND.  

% 
POW.  
ZAB. 

 % 
TER. 
ZIEL. 

STREFY 

1 2 3 4 5 6 8 

D1/18 TMZ ISTN 2½ 25 60 W6, KC, SC, SW 
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WNIOSEK NR 138 

Działki 338/1, 338/2 
Obowiązujące ustalenia studium: obszary produkcji i zaplecza technicznego 
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Obowiązujące ustalenia planu 

 
40.P,U - TERENY PRODUKCJI, USŁUG, BAZ, SKŁADÓW I MAGAZYNÓW 
 
(Uchwała Nr XIII/99/2011 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie 
uchwalenia zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta 
Głogówek) 
 

OBOWIĄZUJĄCE USTALENIA: 
 

przeznaczenie podstawowe – tereny produkcji, usług, baz, składów i magazynów; 

parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy nieruchomości: 90%, 

b) ustala się minimalną powierzchnię terenów biologicznie czynną nieruchomości 5%, 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy nieruchomości – 2,5, 

d) ustala się maksymalną wysokość zabudowy do 14 metrów, 

e) ustala się maksymalna wysokość zabudowy gospodarczej do 10 metrów, 

f) ustala się dachy jedno- lub dwuspadowe o nachyleniu połaci dachowych od 3° do 50°, 

g) ustala się ochronę istniejącej zieleni; 

obsługę komunikacyjną terenu dopuszcza się z terenów oznaczonych w planie, o którym mowa 

w §1, ust.1 pkt.1, symbolami KDG/5, KDL/B1.1, KDD/B1.5. 
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