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WYPIS i WYRYS
Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BABOR ÓW

     

Na  podstawie  art.  30  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  roku  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 293), informuję, że teren obejmujący działki nr 1451, nr 1451/5, 1527/1, nr
1527/2, nr 1449 i nr 1450 w Baborowie  jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie  z  podjętą  Uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Baborowie  Nr  IX-105/11  z  dnia  12  lipca  2011  roku
w sprawie  zmiany miejscowego planu  zagospodarowania  przestrzennego obejmującego  obszar  w granicach
administracyjnych  miasta  Baborowa (Dz.Urz.Woj.Opol.  z  2011  roku  Nr  93  poz.  1195),  na  którym  leżą
działki oznaczony jest następującym symbolem:

1. Działka nr  1451/5 jest oznaczona symbolem 1KDZ1/2 i stanowi tereny ulic publicznych klasy zbiorczej .

1.1.  Ustala  się  tereny  ulic  publicznych  klasy  zbiorczej  oznaczonych  symbolami:  od  1KDZ1/2  do  6KDZ1/2
o  następujących  szerokościach  w  liniach  rozgraniczających  uwzględniających  istniejące  zagospodarowanie
terenów i oznaczonych graficznie na  rysunku planu: dla 1KDZ1/2 - od 10m do 32m , dla 2KDZ1/2 - od 13,5m do
14,4m, dla 3KDZ1/2- od 8,6m do 17,4m, dla 4KDZ1/2 - od 14m do 18m, dla 5KDZ1/2 - od 8,2m do 28,4m, dla
6KDZ1/2 - od 12,5m do 28,4m. Przekrój ulic jednojezdniowy.

1.2. Minimalna odległości nowo – realizowanych budynków od zewnętrznej krawędzi jezdni ulic z uwzględnieniem
ustaleń ust. 2 wynosi:

1) od ulic o symbolach: od 1KDZ1/2 do 6KZ1/2   – 8m,

2) od ulic oznaczonych symbolami: od 1KDL1/2 do 17KDL1/2 , od 1KDD1/2 do 18KDD1/2  -  6m.

1.3. Na terenach oznaczonych graficznie liniach zabudowy obowiązują powyższe linie.

1.4.  Podstawową  obsługę  komunikacyjną  obszaru  objętego  planem stanowią  ulice  publiczne  klasy zbiorczej
1KDZ1/2 (ul. Głubczycka, Ratuszowa, Raciborska), 5KDZ1/2, 6KDZ1/2 (ul. Opawska), 2KDZ1/2 (ul. Kościuszki),
3KDZ1/2  (ul.  Kościuszki)  4KDZ1/2  (ul.  Kozielska)  łączące  obszar  objęty  planem  z  zewnętrznym  układem
komunikacyjnym gminy, a także ulice klasy: lokalnej i dojazdowej.

2. Działka nr  1451/6 jest oznaczona symbolem 2-KPJ  i stanowi tereny ci ągów pieszo – jezdnych .

2.1. Ustala się tereny ciągów pieszo - jezdnych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KPJ, 2KPJ  o liniach
rozgraniczających w pasie o szerokości: dla 1KPJ - szer. 4,m, dla 2KPJ – od 14,5m do 20m .

2.2. W granicach linii rozgraniczających ciągów pieszo – jezdnych, o których mowa w pkt 2.1. dopuszcza się;

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, chodniki,

2) zieleń urządzoną,

3) w granicach ciągu o symbolu 2KPJ  -miejsca parkingowe dla samochodów osobowych.

3. Działki nr 1527/1 i nr 1527/2 są oznaczone symbolem 3KDD1/2 i stanowią tereny tereny ulic publicznych klasy
dojazdowej.

3.1. Ustala się  tereny ulic publicznych klasy dojazdowej oznaczonych symbolami:  od 1KDD1/2 do 18KDD1/2
o  następujących  szerokościach  w  liniach  rozgraniczających  uwzględniających  istniejące  zagospodarowanie
terenów i oznaczonych graficznie na  rysunku planu: dla 1KDD1/2 - od 8,5m do 9,5m, dla 2KDD1/2- od 9,5m do
11,5m,  dla 3KDD1/2 – od  8,5m, do 11,5m , dla 4KDD1/2- od  7,5m do 14,5m, dla 5KDD1/2 - szer. 6m,  dla
6KDD1/2- od 5,5m do 12,5m, dla 7KDD1/2- szer. 10m, dla 8KDD1/2 - od 5m do 7m, dla 9KDD1/2 – od 5,5m do
7,5m, dla 10KDD1/2 - od 4m do 9,5m, dla  11KDD1/2- od 5,7m do 12,4m, dla 12KDD1/2 - 4,5m, dla 13KDD1/2
– od 7m do  9,5m, dla 14KDD1/2 – 8m, dla 15KDD1/2 – od  5m do   13m, dla 16KDD1/2- od 8,5m do
16,5m, dla 17KDD1/2 -  szer. 20m, dla 18KDD1/2 – od  9,5m do 10.5m. Przekrój ulic jednojezdniowy.



3.2. Minimalna odległości nowo – realizowanych budynków od zewnętrznej krawędzi jezdni ulic z uwzględnieniem
ustaleń wynosi:

1) od ulic o symbolach: od 1KDZ1/2 do 6KZ1/2  – 8m,

2) od ulic oznaczonych symbolami: od 1KDL1/2 do 17KDL1/2, od 1KDD1/2 do 18KDD1/2 -  6m .

4. Działka nr  1449 jest oznaczona symbolem 2KDZ1/2 i stanowi tereny ulic publicznych klasy zbiorczej .

4.1.  Ustala  się  tereny  ulic  publicznych  klasy  zbiorczej  oznaczonych  symbolami:  od  1KDZ1/2  do  6KDZ1/2
o  następujących  szerokościach  w  liniach  rozgraniczających  uwzględniających  istniejące  zagospodarowanie
terenów i oznaczonych graficznie na  rysunku planu: dla 1KDZ1/2 - od 10m do 32m , dla 2KDZ1/2 - od 13,5m do
14,4m, dla 3KDZ1/2- od 8,6m do 17,4m, dla 4KDZ1/2 - od 14m do 18m, dla 5KDZ1/2 - od 8,2m do 28,4m, dla
6KDZ1/2 - od 12,5m do 28,4m. Przekrój ulic jednojezdniowy.

4.2. Minimalna odległości nowo – realizowanych budynków od zewnętrznej krawędzi jezdni ulic z uwzględnieniem
ustaleń ust. 2 wynosi:

1) od ulic o symbolach: od 1KDZ1/2 do 6KZ1/2   – 8m,

2) od ulic oznaczonych symbolami: od 1KDL1/2 do 17KDL1/2 , od 1KDD1/2 do 18KDD1/2  -  6m.

4.3. Na terenach oznaczonych graficznie liniach zabudowy obowiązują powyższe linie.

4.4.  Podstawową  obsługę  komunikacyjną  obszaru  objętego  planem stanowią  ulice  publiczne  klasy zbiorczej
1KDZ1/2 (ul. Głubczycka, Ratuszowa, Raciborska), 5KDZ1/2, 6KDZ1/2 (ul. Opawska), 2KDZ1/2 (ul. Kościuszki),
3KDZ1/2  (ul.  Kościuszki)  4KDZ1/2  (ul.  Kozielska)  łączące  obszar  objęty  planem  z  zewnętrznym  układem
komunikacyjnym gminy, a także ulice klasy: lokalnej i dojazdowej.

5. Działka nr  1450 jest oznaczona symbolem 2KDZ1/2 i stanowi tereny ulic publicznych klasy zbiorczej .

5.1.  Ustala  się  tereny  ulic  publicznych  klasy  zbiorczej  oznaczonych  symbolami:  od  1KDZ1/2  do  6KDZ1/2
o  następujących  szerokościach  w  liniach  rozgraniczających  uwzględniających  istniejące  zagospodarowanie
terenów i oznaczonych graficznie na  rysunku planu: dla 1KDZ1/2 - od 10m do 32m , dla 2KDZ1/2 - od 13,5m do
14,4m, dla 3KDZ1/2- od 8,6m do 17,4m, dla 4KDZ1/2 - od 14m do 18m, dla 5KDZ1/2 - od 8,2m do 28,4m, dla
6KDZ1/2 - od 12,5m do 28,4m. Przekrój ulic jednojezdniowy.

5.2. Minimalna odległości nowo – realizowanych budynków od zewnętrznej krawędzi jezdni ulic z uwzględnieniem
ustaleń ust. 2 wynosi:

1) od ulic o symbolach: od 1KDZ1/2 do 6KZ1/2   – 8m,

2) od ulic oznaczonych symbolami: od 1KDL1/2 do 17KDL1/2 , od 1KDD1/2 do 18KDD1/2  -  6m.

5.3. Na terenach oznaczonych graficznie liniach zabudowy obowiązują powyższe linie.

5.4.  Podstawową  obsługę  komunikacyjną  obszaru  objętego  planem stanowią  ulice  publiczne  klasy zbiorczej
1KDZ1/2 (ul. Głubczycka, Ratuszowa, Raciborska), 5KDZ1/2, 6KDZ1/2 (ul. Opawska), 2KDZ1/2 (ul. Kościuszki),
3KDZ1/2  (ul.  Kościuszki)  4KDZ1/2  (ul.  Kozielska)  łączące  obszar  objęty  planem  z  zewnętrznym  układem
komunikacyjnym gminy, a także ulice klasy: lokalnej i dojazdowej.

Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie 
(art. 2 ust. 1 pkt 2) Ustawy o opłacie skarbowej 
z dnia 16.11.2006 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1000).

Sporządził:
Tomasz Andrzejak
Urząd Miejski w Baborowie
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