
UCHWAŁA NR XV/105/19
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
fragmentów obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice 

w gminie Byczyna.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018, 
poz. 1945 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XI/64/19 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 
26 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, 
Proślice, Polanowice w gminie Byczyna, z późniejszymi zmianami, Rada Miejska w Byczynie 
uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że niniejsza zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentów obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie 
Byczyna, nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Byczyna" przyjętego uchwałą Nr XXXIV/274/13 Rady Miejskiej w Byczynie 
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

§ 2. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentów obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie 
Byczyna, przyjętego uchwałą Nr LII/386/18 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2018 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów 
obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie Byczyna, zwaną 
dalej zmianą planu.

2. Zmiana planu, o której mowa w ust. 1, dotyczy zmiany przeznaczenia terenu 1Uo – usługi 
oświaty na teren 21MN/U – zabudowa mieszkaniowo-usługowa.

3. Załącznikami do uchwały są:

1) rysunek zmiany planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1;

2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, stanowiące załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, które należą do 
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, stanowiące załącznik nr 3.

§ 3. Na rysunku planu zmienia się przeznaczenie terenu 1Uo na teren 21MN/U oraz zmienia 
się linie zabudowy, dostosowując je do istniejącej zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

§ 4. W treści uchwały planu, o którym mowa w §2, wprowadza się następujące zmiany:

1) w §6 skreśla się pkt 6;

2) §8 pkt 2 lit. d) otrzymuje brzmienie: „UP ustala się standardy akustyczne jak dla terenów 
zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,”;

3) §10 pkt 4) otrzymuje brzmienie: „na terenie 21MN/U, w granicach parku pałacowego 
w Polanowicach oraz muru kamiennego, ustala się zakaz realizacji nowej zabudowy;”;

4) §17 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „1% dla terenów: UP, UKs, US, ZP, Z, ZC, ZL, R, RZ, WS, 
K, KD-L, KD-D, KDW, KDPJ, KDP.”;

5) §23 otrzymuje brzmienie: "§23.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 
21MN/U, ustala się przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe:
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1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z zastrzeżeniem ust. 6;

2) usługi nieuciążliwe;

3) usługi publiczne.

3. Funkcje, o których mowa w ust. 2, dopuszcza się łącznie lub samodzielnie w ramach jednej 
działki budowlanej.

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające:

1) usługi oświaty;

2) garaże i zabudowa gospodarcza, zgodnie z §7 uchwały;

3) miejsca postojowe;

4) place zabaw;

5) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;

6) zieleń urządzona wraz z infrastrukturą rekreacyjną i małą architekturą;

7) ciągi piesze, rowerowe i utwardzone place;

8) cieki i oczka wodne oraz urządzenia melioracji.

5. W zakresie zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, 
o którym mowa w ust. 1, ustala się:

1) wysokość zabudowy, nie większą niż 15 m;

2) liczbę kondygnacji nie większą niż 3;

3) powierzchnię zabudowy nie większą niż 55% powierzchni działki budowlanej;

4) powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą niż 40% powierzchni działki budowlanej;

5) wskaźnik intensywności zabudowy:

a) minimalny: 0,01,

b) maksymalny: 0,55;

6) dachy płaskie lub o kącie nachylenia połaci do 45o;

7) dachy w odcieniach czerwieni, szarości lub brązu;

8) obowiązek kształtowania zabudowy zgodnie z ustalonymi liniami zabudowy.

6. Dla istniejących budynków popałacowych zlokalizowanych na terenie, o którym mowa 
w ust. 1, dopuszcza się ich adaptację i zmianę sposobu użytkowania na lokale mieszkalne w ilości 
powyżej dwóch, z jednoczesnym zakazem ich rozbudowy w celu zwiększenia powierzchni 
mieszkaniowej.

7. Ustala się obowiązek obsługi komunikacyjnej terenów z dróg publicznych bezpośrednio 
lub pośrednio, poprzez drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne albo dojazdy."

§ 5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębów geodezyjnych 
Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie Byczyna, przyjęty uchwałą Nr LII/386/18 
Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 26 kwietnia 2018 r. zachowuje swoją moc z uwzględnieniem 
zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.

Id: 3FD1F9DB-BE18-43D5-A24D-51C350DA73F7. Podpisany Strona 2



§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie

Urszula Bilińska
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/105/19

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 25 września 2019 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/105/19

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 25 września 2019 r.

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, 

Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie Byczyna.

1. Zgodnie z art. 17 pkt 9 ustawy projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wyłożony został do publicznego wglądu, wraz z uzasadnieniem i prognozą 
oddziaływania na środowisko, w dniach od 21.08.2019 r. do 10.09.2019 r.

2. Zgodnie z terminem określonym na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy termin składania 
uwag upłynął w dniu 24.09.2019 r.

3. W terminie, o którym mowa w art. 17 pkt 11 ustawy, nie wniesiono uwag do projektu 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów 
geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice w gminie Byczyna.

4. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), w związku 
z brakiem uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wyłożonego do publicznego wglądu wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania 
na środowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

Id: 3FD1F9DB-BE18-43D5-A24D-51C350DA73F7. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/105/19

Rady Miejskiej w Byczynie

z dnia 25 września 2019 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
zapisanych w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

fragmentów obrębów geodezyjnych Ciecierzyn, Miechowa, Proślice, Polanowice 
w gminie Byczyna,

które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych.

1. Na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy: budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz 
oświetlenia.

2. Powyższe inwestycje mogą być finansowane ze środków własnych gminy lub przy 
wykorzystaniu dotacji, mających na celu finansowe wsparcie realizacji inwestycji.
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