
UCHWAŁA NR 384/VIII/21 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 11 lutego 2021 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713, 1378), art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, ze zm.) oraz uchwały Nr 775/VII/18 Rady Miejskiej w Namysłowie 
z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Namysłów Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów, po stwierdzeniu, że 
nie narusza on ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów, 
uchwalonego uchwałą Nr 95/VIII/19 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 czerwca 2019 r., o granicach 
określonych na rysunku planu, zwany dalej planem. 

2. Część graficzna – rysunek planu w skali 1:2000, stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych stanowi załącznik nr 3 do uchwały. 

5. Zbiór danych przestrzennych w postaci dokumentu elektronicznego GML stanowi załącznik nr 4 do 
uchwały. 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) dachu czterospadowym – należy przez to rozumieć dach posiadający dwie pary, wzajemnie symetrycznych, 
pod względem kąta nachylenia, głównych połaci, wyznaczonych przez kalenicę, dolną krawędź dachu i naroże 
dachu, nachylonych pod kątem od 30 do 45; za dach czterospadowy uznaje się także dach składający się 
z układu takich dachów; 

2) dachu dwuspadowym – należy przez to rozumieć dach posiadający dwie, wzajemnie symetryczne, pod 
względem kąta nachylenia, główne połacie, wyznaczone przez kalenicę oraz dolną i szczytową krawędź dachu, 
nachylone pod kątem od 30 do 45; za dach dwuspadowy uznaje się także dach składający się z układu takich 
dachów oraz dach naczółkowy; 

3) dachu płaskim – należy przez to rozumieć stropodach lub dach o kącie nachylenia połaci do 12; 

4) karcie terenu – należy przez to rozumieć tabelę zawierającą ustalenia dla terenu; 

5) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, której nie może przekroczyć nadziemna 
część budynku, z wyjątkiem takich elementów, jak: okapy, gzymsy, balkony, galerie, tarasy, ryzality, wykusze, 
werandy, schody, pochylnie, rampy, które mogą być wysunięte poza tę linię na odleglość nie większą niż 1,5 
m, z wyjątkiem pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,, które mogą być wysunięte poza tę linię 
na odległość nie większą niż 1,5 m; 

6) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, na której obowiązuje usytuowanie frontowej 
części budynku, z wyjątkiem takich elementów, jak: okapy, gzymsy, balkony, galerie, tarasy, wykusze, 
werandy, schody, pochylnie, rampy, które mogą być wyzunięte poza tę linię lub cofniete od tej linii na 
odleglość nie większą niż 1,5 m, z wyjątkiem pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, które 
mogą być wysunięte poza tę linię lub cofnięte od tej linii na odległość nie większą niż 1,5 m; 

7) stawce procentowej – należy przez to rozumieć podstawę do określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

8) symbolu – należy przez to rozumieć numeryczne i literowe oznaczenie terenu; 

9) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru objętego planem wydzieloną liniami rozgraniczającymi oraz 
określoną symbolem; 
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10) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od poziomu terenu przy 
najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części, znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej 
budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją 
osłaniającej, bez uwzględniania wyniesionych ponad tę płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych 
pomieszczeń technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia 
budynku znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz wysokość 
innego obiektu budowlanego, z wyjątkiem obiektów i urządzeń komunikacji i infrastruktury technicznej, 
mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym miejscu jego posadowienia do najwyżej położonego 
punktu konstrukcji tego obiektu; 

11) zabudowie pierzejowej – należy przez to rozumieć zabudowę zachowującą ciągłość ścian frontowych od 
strony ulicy lub placu; zabudowa pierzejowa może być sytuowana bezpośrednio przy granicy działki 
budowlanej, z uwzględnieniem określonych w planie linii zabudowy oraz przepisów odrębnych. 

§ 3. Następujące oznaczenia, na rysunku planu, są ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego planem (granica administracyjna miasta); 

2) granica terenu zamkniętego; 

3) granica podziału obszaru objętego planem na strefy; 

4) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

5) obowiązująca linia zabudowy; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

7) symbol identyfikujący teren; 

8) granica korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy; 

9) budynek objęty ochroną konserwatorską; 

10) obiekt objęty ochroną konserwatorską; 

11) granica strefy ochrony konserwatorskiej; 

12) zabytek archeologiczny; 

13) strefa ochrony sanitarnej cmentarza; 

14) granica terenu pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 

15) granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (zasięg wody 10%); 

16) granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią (zasięg wody 1%); 

17) napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia wraz ze strefą oddziaływania; 

18) napowietrzna linia elektroenergetyczna najwyższego napięcia wraz ze strefą oddziaływania; 

19) projektowana kablowa linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia wraz ze strefą oddziaływania; 

20) projektowana napowietrzna linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia wraz ze strefą oddziaływania; 

21) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 100 PN 6,3 MPa wraz ze strefą kontrolowaną. 

§ 4. Określa się następujące kategorie przeznaczenia terenów: 

1) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

3) MU – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 

4) U – teren zabudowy usługowej; 

5) UP – teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 

6) US – teren sportu i rekreacji; 

7) R – teren rolniczy; 

8) RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych; 

9) ZL – las; 
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10) ZP – teren zieleni urządzonej; 

11) ZD – teren ogrodu działkowego; 

12) ZC – cmentarz; 

13) WS – teren wód powierzchniowych śródlądowych; 

14) KDGP – teren drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego; 

15) KDG – teren drogi klasy głównej; 

16) KDZ – teren drogi klasy zbiorczej; 

17) KDL – teren drogi klasy lokalnej; 

18) KDD – teren drogi klasy dojazdowej; 

19) KDPJ – teren ciągu pieszo-jezdnego; 

20) KDP – teren ciągu pieszego; 

21) KDW – teren drogi wewnętrznej; 

22) KS – teren parkingu i garaży; 

23) KK – teren komunikacji kolejowej; 

24) E – teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka; 

25) G – teren infrastruktury technicznej – gazownictwo; 

26) W – teren infrastruktury technicznej – wodociągi; 

27) K – teren infrastruktury technicznej – kanalizacja; 

28) T – teren infrastruktury technicznej – telekomunikacja; 

29) C – teren infrastruktury technicznej – ciepłownictwo. 

§ 5. 1. Ustala się podział obszaru objętego planem na 5 stref. Dla każdej strefy przyjęto odrębną identyfikację 
terenów, rozpoczynającą się od litery A, B, C, D i E. 

2. Przepisy szczegółowe, w tym przeznaczenie, zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki 
zagospodarowania terenów, przedstawiono w postaci kart terenów w rozdziale 2. 

3. W kartach terenów, o których mowa w ust. 2, nie określa się zagadnień, które nie dotyczą tych terenów. 

§ 6. 1. Na obszarze objętym planem nie określa się: 

1) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu wynikających z obowiązujących ustaleń planów ochrony 
ustanowionych dla parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych; 

2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej; 

3) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów osuwania się mas ziemnych oraz 
krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania 
przestrzennego województwa; 

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 

2. Na obszarze objętym planem obowiązuje: 

1) zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 
100 kW, wymagających wyznaczenia stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz 
zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; 

2) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz stacji demontażu pojazdów na terenie D.29MU. 

3. Na obszarze objętym planem dopuszcza się budowę obiektów i urządzeń budowlanych nie wymagających 
pozwolenia na budowę, związanych z przeznaczeniem terenu. 

4. Minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych nie dotyczy wydzieleń dla obiektów 
i systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz wydzieleń w celu powiększenia sąsiedniej nieruchomości 
lub dokonania regulacji granic między sąsiadującymi nieruchomościami. 
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§ 7. Minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób ich realizacji: 

1) budynki mieszkalne jednorodzinne: 2 na 1 mieszkanie; 

2) budynki mieszkalne jednorodzinne, w których są wydzielone lokale użytkowe: 1 na 1 mieszkanie i 1 na 1 lokal 
użytkowy; 

3) budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych: 1 na 1 mieszkanie; 

4) budynki mieszkalne wielorodzinne: 1 na 1 mieszkanie; 

5) budynki mieszkalne wielorodzinne, w których są wydzielone lokale użytkowe: 1 na 1 mieszkanie i 1 na 1 lokal 
użytkowy; 

6) budynki handlu, usług i drobnej produkcji: 1 na każde 100 m2 powierzchni użytkowej i nie mniej niż 1, jeżeli ta 
powierzchnia jest mniejsza niż 100 m2; 

7) budynki gastronomii: 1 na każde 20 m2 powierzchni użytkowej i 1 na każdych 5 zatrudnionych; 

8) budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, kultu religijnego, służby 
zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji: 1 na 
każde 100 m2 powierzchni użytkowej i 1 na każdych 5 zatrudnionych; 

9) stacje paliw, stacje obsługi pojazdów: 1 na każde 50 m2 powierzchni użytkowej i 1 na każdych 
5 zatrudnionych; 

10) obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2: 1 na każde 100 m2 powierzchni użytkowej; 

11) budynki produkcyjne, budynki przemysłowe, budynki składowe i magazynowe: 1 na każde 200 m2 
powierzchni użytkowej lub 1 na każdych 5 zatrudnionych; 

12) miejsca do parkowania przeznaczone na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową: 1 – jeżeli 
ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi 10-20, 2 – jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi 21-
40, 3 – jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi 41-100, 4% ogólnej liczby miejsc do parkowania – 
jeżeli ogólna liczba miejsc do parkowania wynosi więcej niż 100; 

13) miejsca do parkowania powinny być urządzone w budynku, obiekcie budowlanym lub usytuowane na działce 
budowlanej; 

14) wymóg zapewnienia miejsc do parkowania nie dotyczy zmiany sposobu użytkowania oraz przebudowy, 
rozbudowy i nadbudowy istniejącego budynku lub obiektu. 

Rozdział 2. 
Przepisy szczegółowe – karty terenu 

§ 8.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.1MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 
6)obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
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2)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,1, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej; 
4)minimalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 6 m; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 14 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 5 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 100 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 9.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.2MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
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usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 
6)obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
3)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma zabudowy usytuowanej wzdłuż obowiązującej linii zabudowy: pierzejowa; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,1, 
b)maksymalna: 5,0; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
5)minimalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 6 m; 
6)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 15 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
7)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
8)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 5 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 100 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 10.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.3MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 
6)obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
4)dla obiektu objętego ochroną konserwatorską ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym 
gabarytów, kolorystyki, rodzaju materiałów budowlanych, detalu architektonicznego; 
5)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,1, 
b)maksymalna: 4,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
4)minimalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: 6 m; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku 
c)inne budynki: 12 m 
d)obiekt objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem obiektu 
e)inne obiekty budowlane: 5 m 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 
7)geometria dachu: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
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1)minimalna szerokość frontów działek: 5 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 100 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 11.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.4MU A.5MU A.6MU     
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 
6)obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
3)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma zabudowy usytuowanej wzdłuż obowiązującej linii zabudowy: pierzejowa; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,1, 
b)maksymalna: 5,0; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
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4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
5)minimalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 8 m; 
6)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 15 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
7)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
8)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 5 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 100 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 12.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.7MU A.8MU      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 
6)obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
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przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
4)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma zabudowy usytuowanej wzdłuż obowiązującej linii zabudowy: pierzejowa; 
2)intensywność zabudowy: 
a)teren A.7MU: 
-minimalna: 0,1, 
-maksymalna: 4,0, 
b)teren A.8MU: 
-minimalna: 0,1, 
-maksymalna: 5,0; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 
a)teren A.7MU: 20% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren A.8MU: 0% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 
a)teren A.7MU: 80% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren A.8MU: 100% powierzchni działki budowlanej; 
5)minimalna wysokość zabudowy: 
a)teren A.7MU: 
-zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
-budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
-inne budynki: 6 m, 
b)teren A.8MU: 
-zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
-budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
-inne budynki: 8 m; 
6)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)teren A.7MU: 
-zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
-budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
-inne budynki: 14 m, 
-inne obiekty budowlane: 5 m, 
b)teren A.8MU: 
-zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
-budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
-inne budynki: 15 m, 
-inne obiekty budowlane: 5 m; 
7)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
8)geometria dachu: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 5 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 100 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
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3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 13.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.9MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 
6)obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
3)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma zabudowy usytuowanej wzdłuż obowiązującej linii zabudowy: pierzejowa 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,1, 
b)maksymalna: 5,0; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
5)minimalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 8 m; 
6)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 15 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
7)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
8)geometria dachu: 
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a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 5 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 100 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 14.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.10MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 
6)obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
4)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma zabudowy usytuowanej wzdłuż obowiązującej linii zabudowy: pierzejowa; 
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2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,1, 
b)maksymalna: 5,0; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
5)minimalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: 8 m; 
6)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: 15 m, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
7)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
8)geometria dachu: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 5 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 100 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 15.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.11MU A.12MU A.13MU     
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 
6)obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych. 
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3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
3)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma zabudowy usytuowanej wzdłuż obowiązującej linii zabudowy: pierzejowa; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,1, 
b)maksymalna: 5,0; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
5)minimalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 8 m; 
6)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 15 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
7)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
8)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 5 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 100 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 16.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
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A.14MU A.15MU      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 
6)obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
4)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma zabudowy usytuowanej wzdłuż obowiązującej linii zabudowy: pierzejowa; 
2)intensywność zabudowy: 
a)teren A.14MU: 
-minimalna: 0,1, 
-maksymalna: 5,0, 
b)teren A.15MU: 
-minimalna: 0,1, 
-minimalna: 4,0; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 
a)teren A.14MU: 0% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren A.15MU: 20% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 
a)teren A.14MU: 100% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren A.15MU: 80% powierzchni działki budowlanej; 
5)minimalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: 8 m; 
6)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: 15 m, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
7)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
8)geometria dachu: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
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1)minimalna szerokość frontów działek: 5 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 100 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 17.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.16MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 
6)obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
4)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,1, 
b)maksymalna: 5,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
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3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
4)minimalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: 8 m; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: 15 m, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 5 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 100 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 18.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.17MU A.18MU      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 
6)obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
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1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
4)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma zabudowy usytuowanej wzdłuż obowiązującej linii zabudowy: pierzejowa; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,1, 
b)maksymalna: 5,0; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
5)minimalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: 8 m; 
6)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: 15 m, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
7)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
8)geometria dachu: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 5 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 100 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 19.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
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A.19MU A.20MU A.21MU A.22MU    
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 
6)obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
3)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma zabudowy usytuowanej wzdłuż obowiązującej linii zabudowy: pierzejowa; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,1, 
b)maksymalna: 5,0; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
5)minimalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 8 m; 
6)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; 
b)inne budynki: 15 m; 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
7)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
8)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 5 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 100 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
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b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 20.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.23MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 
6)obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
4)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma zabudowy usytuowanej wzdłuż obowiązującej linii zabudowy: pierzejowa; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,1, 
b)maksymalna: 5,0; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
5)minimalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: 8 m; 
6)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: 15 m, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
7)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
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8)geometria dachu: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 5 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 100 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 21.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.24MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 
6)obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
4)dla obiektu objętego ochroną konserwatorską ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym 
gabarytów, kolorystyki, rodzaju materiałów budowlanych, detalu architektonicznego; 
5)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
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d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma zabudowy usytuowanej wzdłuż obowiązującej linii zabudowy: pierzejowa; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,1, 
b)maksymalna: 5,0; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
5)minimalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: 8 m; 
6)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: 15 m, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
7)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
8)geometria dachu: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 5 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 100 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 22.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.25MU A.26MU      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
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służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 
6)obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
3)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma zabudowy usytuowanej wzdłuż obowiązującej linii zabudowy: pierzejowa; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,1, 
b)maksymalna: 5,0; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
5)minimalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 8 m; 
6)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 15 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
7)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
8)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 5 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 100 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 15%. 
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PROCENTOWA: 

§ 23.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.27MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 
6)obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
2)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,1, 
b)maksymalna: 4,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej; 
4)minimalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 8 m; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 15 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 5 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 100 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
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3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 24.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.28MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu 
dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,1, 
b)maksymalna: 2,5; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 5 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 100 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
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6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 25.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.29MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
2)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,1, 
b)maksymalna: 2,5; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 14 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
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a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 26.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.30MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu 
dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,1, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 14 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 5 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 100 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 27.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.1U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, kultu 
religijnego, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
3)dla obiektu objętego ochroną konserwatorską ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym 
gabarytów, kolorystyki, rodzaju materiałów budowlanych, detalu architektonicznego. 
4.WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
dopuszcza się umieszczanie obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, urządzeń technicznych i zieleni. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,5; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)inne budynki: 10 m, 
c)obiekt objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem obiektu, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 28.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.2U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby kultury, nauki, oświaty, kultu 
religijnego, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się budynki mieszkalne związane z budynkami kultu religijnego. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 4,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)inne budynki: 14 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 15%. 
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PROCENTOWA: 

§ 29.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.3U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby kultury, nauki, oświaty, służby 
zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 3,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)inne budynki: 15 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 30.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
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1.SYMBOL: 
A.4U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby kultury, nauki, oświaty, służby 
zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 3,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 31.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.5U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
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budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone do obsługi pasażerów w transporcie kolejowym i drogowym. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
2)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
4.WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
dopuszcza się umieszczanie obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, urządzeń technicznych i zieleni. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 3,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 15 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
8.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
9.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 32.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
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A.6U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby kultury, nauki, kultu religijnego 
oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 4,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)geometria dachu: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 33.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.7U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby kultury, nauki, oświaty, kultu 
religijnego, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się budynki mieszkalne związane z budynkami kultu religijnego. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
4)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
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otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: 15 m, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 34.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.8U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby administracji oraz innych 
podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu 
dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,5; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
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6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 35.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.9U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 4,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku; 
5)geometria dachu: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
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6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 36.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.10U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
3)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,1, 
b)maksymalna: 4,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
4)minimalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: 6 m; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: 15 m, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolny typ dachu, 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
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1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 37.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.11U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
4)dla obiektu objętego ochroną konserwatorską ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym 
gabarytów, kolorystyki, rodzaju materiałów budowlanych, detalu architektonicznego; 
5)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,1, 
b)maksymalna: 4,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)minimalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)obiekt objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem obiektu, 
d)inne budynki: 6 m; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)obiekt objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem obiektu, 
d)inne budynki: 15 m, 
e)inne obiekty budowlane: 5 m; 
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6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 38.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.12U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
2)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,1, 
b)maksymalna: 3,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)minimalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 6 m; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 15 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
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a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu, 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 39.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.13U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu 
dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 4,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 5 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 100 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
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7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 40.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.14U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu 
dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,1, 
b)maksymalna: 3,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)minimalna wysokość zabudowy: 6 m; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
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4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 41.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.15U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
2)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 3,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 15 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu, 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
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a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 42.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.16U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu 
dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 3,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 
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§ 43.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.17U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby kultury, nauki, oświaty, służby 
zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu 
dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 4,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 44.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.18U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
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3)dopuszcza się przeznaczenie terenu na parking. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu 
dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,02; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 4 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 45.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.1UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, budynki przemysłowe, w tym związane z przemysłem browarniczym, 
składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)obowiązuje ochrona Zespołu Browaru Namysłów wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3)obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
4)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
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1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 3,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)inne obiekty budowlane: 17 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 46.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.2UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, budynki przemysłowe, w tym związane z przemysłem browarniczym, 
składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
2)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
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a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 3,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne obiekty budowlane: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu, 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 47.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.1ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zieleni urządzonej. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu 
dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
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5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 48.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.2ZP A.3ZP      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu 
dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
5.WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
dopuszcza się umieszczanie obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych. 
6.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 
a)teren A.2ZP: 60% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren A.3ZP: 80% powierzchni działki budowlanej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 49.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.4ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 15%. 
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PROCENTOWA: 

§ 50.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.5ZP A.6ZP      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zieleni urządzonej. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu 
dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 51.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.7ZP A.8ZP      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
4.WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
obowiązuje zakaz sytuowania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
2)maksymalna wysokość zabudowy: 5 m. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 52.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.9ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się pomniki. 
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3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
4)dla obiektu objętego ochroną konserwatorską ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym 
gabarytów, kolorystyki, rodzaju materiałów budowlanych, detalu architektonicznego. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 53.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.10ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA 15%. 

§ 54.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.11ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
4)dla obiektu objętego ochroną konserwatorską ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym 
gabarytów, kolorystyki, rodzaju materiałów budowlanych, detalu architektonicznego. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
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1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 55.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.12ZP A.13ZP A.14ZP A.15ZP    
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zieleni urządzonej. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu 
dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 56.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.16ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu 
dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
5.WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
obowiązuje zakaz sytuowania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych. 
6.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
2)maksymalna wysokość zabudowy: 17 m. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 57.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.17ZP       
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2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu 
dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 58.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.18ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu 
dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
5.WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
obowiązuje zakaz sytuowania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych. 
6.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej; 
2)maksymalna wysokość zabudowy: 8 m. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 59.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.1WS       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren wód powierzchniowych śródlądowych. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu 
dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
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5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 60.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.2WS       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren wód powierzchniowych śródlądowych. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 61.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.3WS       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren wód powierzchniowych śródlądowych. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu 
dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 62.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.1KDL       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy lokalnej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
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2)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
1)dopuszcza się umieszczanie urządzeń technicznych i zieleni; 
2)obowiązuje zakaz sytuowania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 63.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.2KDL       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy lokalnej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu 
dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
5.WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
1)dopuszcza się umieszczanie urządzeń technicznych i zieleni; 
2)obowiązuje zakaz sytuowania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 64.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.1KDD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 9 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu 
dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 65.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.2KDD A.3KDD A.4KDD A.5KDD A.6KDD A.7KDD A.8KDD 
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
2)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
1)dopuszcza się umieszczanie urządzeń technicznych i zieleni; 
2)obowiązuje zakaz sytuowania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych. 
6.STAWKA 15%. 
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PROCENTOWA: 

§ 66.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.9KDD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
2)dla obiektu objętego ochroną konserwatorską ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym 
gabarytów, kolorystyki, rodzaju materiałów budowlanych, detalu architektonicznego; 
3)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
1)dopuszcza się umieszczanie urządzeń technicznych i zieleni; 
2)obowiązuje zakaz sytuowania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 67.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.10KDD A.11KDD A.12KDD A.13KDD A.14KDD A.15KDD A.16KDD 
       
A.17KDD A.18KDD A.19KDD A.20KDD    
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
2)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
1)dopuszcza się umieszczanie urządzeń technicznych i zieleni; 
2)obowiązuje zakaz sytuowania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 68.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.21KDD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 24 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu 
dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
5.WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
1)dopuszcza się umieszczanie urządzeń technicznych i zieleni; 
2)obowiązuje zakaz sytuowania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 69.  
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Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.1KDPJ       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren ciągu pieszo-jezdnego. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
2)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
dopuszcza się umieszczanie obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, urządzeń technicznych i zieleni. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 70.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.2KDPJ A.3KDPJ A.4KDPJ A.5KDPJ A.6KDPJ A.7KDPJ A.8KDPJ 
       
2.PRZEZNACZENIE: teren ciągu pieszo-jezdnego. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 
przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
2)obowiązuje ochrona układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
1)dopuszcza się umieszczanie urządzeń technicznych i zieleni; 
2)obowiązuje zakaz sytuowania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 71.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.9KDPJ       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren ciągu pieszo-jezdnego. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym przebiegu 
dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy. 
5.WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
1)dopuszcza się umieszczanie urządzeń technicznych i zieleni; 
2)obowiązuje zakaz sytuowania tymczasowych obiektów usługowo-handlowych. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 72.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA A 
1.SYMBOL: 
A.1KK       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren komunikacji kolejowej, rozumiany jako urządzenia, obiekty i budynki kolejowe oraz obiekty i urządzenia 

budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w strefie ochrony konserwatorskiej ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów układu przestrzennego, w tym 

Id: D2E33122-D58A-4F7A-B5E9-3C8FCABE165E. Podpisany Strona 55



przebiegu dróg, ich nawierzchni, zieleni oraz układu i gabarytów zabudowy; 
2)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 3,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne obiekty budowlane: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 73.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.1MN       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,5; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
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4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 800 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 800 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 74.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.2MN       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,5; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
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a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 800 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 800 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 75.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.3MN B.4MN B.5MN     
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,5; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu; 
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9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 800 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 800 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 76.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.6MN       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,5; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 800 m2; 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 800 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
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6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 77.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.7MN       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,5; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy:; 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 800 m2. 
6.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
7.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 800 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
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4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
8.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
9.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 78.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.8MN       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,5; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 800 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 800 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
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3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 79.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.9MN       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6, 
c)budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej i grupowej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,8; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 800 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2, 
c)budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej i grupowej: 250 m2. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
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a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 80.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.10MN       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 600 m2; 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
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7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 81.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.11MN B.12MN      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6, 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 600 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
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3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 82.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.13MN B.14MN      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: 
a)teren B.13MN: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej, 
b)teren B.14MN: budynki wolnostojące; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 600 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
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3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 83.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.15MN       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
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c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 800 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2. 
6.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
7.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
8.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
9.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 84.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.16MN B.17MN B.18MN B.19MN B.20MN B.21MN B.22MN 
       
B.23MN B.24MN      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,5; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
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a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)teren B.16MN, B.19MN, B.20MN, B.21MN: 800 m2, 
b)teren B.17MN, B.18MN, B.22MN, B.23MN, B.24MN: 600 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 
a)teren B.16MN, B.19MN, B.20MN, B.21MN: 20 m, 
b)teren B.17MN, B.18MN, B.22MN, B.23MN, B.24MN: 18 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 
a)teren B.16MN, B.19MN, B.20MN, B.21MN: 800 m2, 
b)teren B.17MN, B.18MN, B.22MN, B.23MN, B.24MN: 600 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 85.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.25MN B.26MN B.27MN B.28MN B.29MN B.30MN B.31MN 
       
B.32MN B.33MN B.34MN B.35MN B.36MN B.37MN B.38MN 
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: 
a)teren B.25MN, B.26MN, B.27MN, B.28MN, B.29MN, B.30MN, B.31MN, B.32MN, B.34MN, B.36MN, B.37MN, B.38MN: budynki 
wolnostojące, 
b)teren B.33MN, B.35MN: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)teren B.25MN, B.26MN, B.27MN, B.28MN, B.29MN, B.32MN, B.34MN, B.36MN: 0,5, 
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b)teren B.30MN, B.31MN, B.37MN, B.38MN: 0,4, 
c)teren B.33MN, B.35MN: 
-budynki mieszkalne wolnostojące: minimalna: 0,01, maksymalna: 0,5, 
-budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: minimalna: 0,01, maksymalna: 0,6, 
-budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej i grupowej: minimalna: 0,01, maksymalna: 0,8; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 
a)teren B.25MN, B.26MN, B.27MN, B.28MN, B.29MN, B.30MN, B.31MN, B.32MN, B.34MN, B.36MN, B.37MN, B.38MN: 40% 
powierzchni działki budowlanej, 
b)teren B.33MN, B.35MN: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 
a)teren B.25MN, B.26MN, B.27MN, B.28MN, B.29MN, B.30MN, B.31MN, B.32MN, B.34MN, B.36MN, B.37MN, B.38MN: 40% 
powierzchni działki budowlanej, 
b)teren B.33MN, B.35MN: 50% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)teren B.27MN, B.28MN, B.29MN, B.36MN: 800 m2, 
b)teren B.30MN, B.31MN, B.37MN, B.38MN: 1000 m2, 
c)teren B.32MN, B.34MN: 700 m2, 
d)teren B25MN, B.26MN: 600 m2, 
e)teren B.33MN, B.35MN: 
-budynki mieszkalne wolnostojące: 700 m2, 
-budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2, 
-budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej i grupowej: 250 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 
a)teren B.25MN, B.26MN: 18 m, 
b)teren B.27MN, B.28MN, B.29MN, B.30MN, B.31MN, B.32MN, B.34MN, B.36MN, B.37MN, B.38MN: 20 m, 
c)teren B.33MN, B.35MN: 8 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 
a)teren B.25MN, B.26MN: 600 m2, 
b)teren B.27MN, B.28MN, B.29MN, B.36MN: 800 m2, 
c)teren B.30MN, B.31MN, B.37MN, B.38MN: 1000 m2, 
d)teren B.32MN, B.34MN: 700 m2, 
e)teren B.33MN, B.35MN: 250 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnychl 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwałyl 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
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8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 86.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.39MN B.40MN B.41MN     
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 600 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
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5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 87.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.1MW       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane 
związane z tą zabudową; 
2)dopuszcza się przeznaczenie pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych na funkcje usługowe, rozumiane jako lokale 
użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością 
twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 15 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
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a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 88.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.2MW       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane 
związane z tą zabudową; 
2)dopuszcza się przeznaczenie pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych na funkcje usługowe, rozumiane jako lokale 
użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością 
twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 20% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 17 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 
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§ 89.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.3MW B.4MW      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane 
związane z tą zabudową; 
2)dopuszcza się przeznaczenie pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych na funkcje usługowe, rozumiane jako lokale 
użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością 
twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 13 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
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4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 90.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.5MW       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane 
związane z tą zabudową; 
2)dopuszcza się przeznaczenie pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych na funkcje usługowe, rozumiane jako lokale 
użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością 
twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 20% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 17 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 91.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
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1.SYMBOL: 
B.6MW       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane 
związane z tą zabudową; 
2)obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojących budynków garażowych i gospodarczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 92.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.1MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 
budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
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3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 3,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 93.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.2MU B.3MU      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
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b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 3,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 15 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 94.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.4MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 

Id: D2E33122-D58A-4F7A-B5E9-3C8FCABE165E. Podpisany Strona 77



3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 30%. 

§ 95.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.5MU B.6MU      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
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b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 3,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 
a)teren B.5MU: 60% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren B.6MU: 80% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 15 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 5 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 100 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 96.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.7MU B.8MU      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
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5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)teren B.7MU: 
-budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
-inne budynki: 13 m, 
-inne obiekty budowlane: 5 m; 
b)teren B.8MU: 
-budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
-inne budynki: 15 m, 
-inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
8.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
9.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 97.  
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Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.9MU B.10MU      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 3,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 
a)teren B.9MU: 10% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren B.10MU: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 15 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
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6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 98.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.11MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 8 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 250 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 
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§ 99.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.12MU B.13MU B.14MU B.15MU    
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 3,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 
a)teren B.12MU, B.13MU: 10% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren B.14MU, B.15MU: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 
a)teren B.12MU, B.13MU: 80% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren B.14MU, B.15MU: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)teren B.12MU, B.13MU: 
-budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
-inne budynki: 15 m, 
-inne obiekty budowlane: 5 m, 
b)teren B.14MU, B.15MU: 
-budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
-inne budynki: 13 m, 
-inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
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dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 100.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.16MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 13 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
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1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 101.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.17MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 

Id: D2E33122-D58A-4F7A-B5E9-3C8FCABE165E. Podpisany Strona 85



2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 102.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.18MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 15 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
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3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 103.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.19MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
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dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 104.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.20MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 13 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
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1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 105.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.21MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 8 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 250 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
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5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 106.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.22MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 13 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
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dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 107.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.23MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
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5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 108.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.24MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych; 
2)w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 13 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
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1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 109.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.25MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych; 
2)w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
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a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 110.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.26MU B.27MU      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 
a)teren B.26MU: 40% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren B.27MU: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 13 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 8 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 250 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
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4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA; 15%. 

§ 111.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.28MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 13 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
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a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 112.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.29MU B.30MU      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu. 
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5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 8 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 250 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 113.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.31MU B.32MU B.33MU     
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
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4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 114.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.34MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 8 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 250 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
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1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 115.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.35MU B.36MU B.37MU     
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 1000 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
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4)minimalna szerokość dojść i dojazdów, nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi, powinna wynosić: 
a)dojście i dojazd w postaci ciągu pieszo-jezdnego, o długości większej niż 100 m: 8 m, 
b)dojście i dojazd w postaci ciągu pieszo-jezdnego, o długości mniejszej niż 100 m: 6 m; 
5)ciąg pieszo-jezdny, o którym mowa w pkt 4 lit.a, o nieprzelotowym zakończeniu, powinien być zakończony placem do zawracania; 
6)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
7)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
8)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
9)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
10)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
11)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
12)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 116.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.38MU B.39MU B.40MU B.41MU    
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 1000 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)minimalna szerokość dojść i dojazdów, nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi, powinna wynosić: 
a)dojście i dojazd w postaci ciągu pieszo-jezdnego, o długości większej niż 100 m: 8 m, 
b)dojście i dojazd w postaci ciągu pieszo-jezdnego, o długości mniejszej niż 100 m: 6 m; 
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5)ciąg pieszo-jezdny, o którym mowa w pkt 4 lit.a, o nieprzelotowym zakończeniu, powinien być zakończony placem do zawracania; 
6)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
7)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
8)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
9)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
10)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
11)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
12)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 117.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.42MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 13 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
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3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 118.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.43MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
1)w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 15%. 
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PROCENTOWA: 

§ 119.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.44MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
5)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
6)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 8 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 250 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 
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§ 120.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.1U B.2U      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 121.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.3U B.4U      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby kultury, nauki, oświaty, służby 
zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
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zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 122.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.5U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 3,0; 
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2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 15 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu, 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 123.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.6U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
4)dopuszcza się myjnie samochodowe. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
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działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 124.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.7U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
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4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 125.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.8U B.9U      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 126.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.10U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 

Id: D2E33122-D58A-4F7A-B5E9-3C8FCABE165E. Podpisany Strona 108



usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 15 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
8.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
9.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 127.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
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B.11U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000 m2. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 128.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.12U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby kultury, nauki, oświaty, służby 
zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
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3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 129.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.13U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się stacje gazu płynnego; 
4)dopuszcza się myjnie samochodowe. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
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6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 130.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.1UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
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6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 131.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.2UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
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a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 132.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.3UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

Id: D2E33122-D58A-4F7A-B5E9-3C8FCABE165E. Podpisany Strona 114



11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 133.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.4UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, budynki przemysłowe, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
7)dopuszcza się stacje paliw; 
8)dopuszcza się myjnie samochodowe; 
9)dopuszcza się urządzenia fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 1. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 15 m, 
c)inne obiekty budowlane: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
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2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 134.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.5UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, budynki przemysłowe, w tym maszynownia, składy i magazyny oraz 
obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
7)dopuszcza się stacje paliw; 
8)dopuszcza się myjnie samochodowe; 
9)dopuszcza się urządzenia fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 1. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
1)w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 
2)w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
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i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 135.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.6UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, budynki przemysłowe, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
7)dopuszcza się stacje paliw; 
8)dopuszcza się myjnie samochodowe; 
9)dopuszcza się schronisko dla zwierząt; 
10)dopuszcza się urządzenia fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 1. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
1)w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 
2)w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
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i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 136.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.7UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, budynki przemysłowe, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
7)dopuszcza się stacje paliw; 
8)dopuszcza się myjnie samochodowe; 
9)dopuszcza się urządzenia fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 1. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
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10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 137.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.1R       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren rolniczy; 
2)obowiązuje zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 5. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 138.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.2R       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren rolniczy; 
2)obowiązuje zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 7. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 PN 6,3 MPa obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie 
i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

Id: D2E33122-D58A-4F7A-B5E9-3C8FCABE165E. Podpisany Strona 119



§ 139.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.3R       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren rolniczy; 
2)dopuszcza się zabudowę związaną z produkcją rolniczą, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,3; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 8 m; 
5)geometria dachu: dwuspadowy lub czterospadowy. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 140.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.1ZL       
       
2.PRZEZNACZENIE: las. 
3.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 141.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
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1.SYMBOL: 
B.1ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zieleni urządzonej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 142.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.2ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zieleni urządzonej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 143.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.3ZP B.4ZP      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
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dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 144.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.5ZP B.6ZP      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 145.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.7ZP B.8ZP      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 146.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.9ZP B.10ZP      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zieleni urządzonej. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
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w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 PN 6,3 MPa obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie 
i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 147.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.11ZP B.12ZP      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 148.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.13ZP B.14ZP B.15ZP B.16ZP    
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 
a)teren B.13ZP, B.14ZP: 80% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren B.15ZP: 60% powierzchni działki budowlanej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
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7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 149.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.1ZD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren ogrodu działkowego. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,3; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)altana działkowa: zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b)inne obiekty budowlane: 6 m; 
5)geometria dachu: 
a)altana działkowa: zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 150.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.1ZC       
       
2.PRZEZNACZENIE: cmentarz 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
obowiązuje nakaz zachowania zieleni i obiektów sztuki sepulkralnej, zgodnie z historycznym wizerunkiem obiektu. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
2)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)obiekt objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem obiektu, 
b)inne obiekty budowlane: 5 m. 
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5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 151.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.1WS       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren wód powierzchniowych śródlądowych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 PN 6,3 MPa obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie 
i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 152.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.1KDGP       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 50 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 153.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.1KDG B.2KDG      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy głównej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 25 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 154.  
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Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.1KDZ       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy zbiorczej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 155.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.2KDZ       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy zbiorczej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
1)w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 
2)w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 156.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.3KDZ       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy zbiorczej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 157.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.1KDL       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy lokalnej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 158.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
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B.2KDL       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy lokalnej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 159.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.3KDL B.4KDL      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy lokalnej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 160.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.5KDL       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy lokalnej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 161.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.6KDL       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy lokalnej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
1)w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 
2)w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 162.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.1KDD B.2KDD      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 

istniejących, które nie spełniają tego parametru. 
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ROZGRANICZAJĄCYCH: 
4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 163.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.3KDD B.4KDD B.5KDD     
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 164.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.6KDD B.7KDD      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 165.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.8KDD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 166.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.9KDD B.10KDD      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 167.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.11KDD B.12KDD      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu. 
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ROZGRANICZAJĄCYCH: 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 PN 6,3 MPa obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie 
i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 168.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.13KDD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 169.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.14KDD B.15KDD      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: zgodnie z rysunkiem planu. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 170.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.16KDD B.17KDD B.18KDD B.19KDD B.20KDD B.21KDD B.22KDD 
       
B.23KDD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 171.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.24KDD B.25KDD B.26KDD     
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 172.  
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Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.1KDPJ       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren ciągu pieszo-jezdnego. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 4 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 173.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.2KDPJ B.3KDPJ B.4KDPJ B.5KDPJ B.6KDPJ B.7KDPJ B.8KDPJ 
       
2.PRZEZNACZENIE: teren ciągu pieszo-jezdnego. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 5 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 174.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.9KDPJ       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren ciągu pieszo-jezdnego. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 4 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 175.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.10KDP
J 

      

       
2.PRZEZNACZENIE: teren ciągu pieszo-jezdnego. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 6 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 176.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.1KDP       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren ciągu pieszego. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 3 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 177.  
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Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.2KDP B.3KDP      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren ciągu pieszego. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 3 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 178.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.4KDP B.5KDP B.6KDP B.7KDP B.8KDP   
       
2.PRZEZNACZENIE: teren ciągu pieszego. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 3 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 179.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.9KDP B.10KDP      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren ciągu pieszego. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 5 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 180.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.1KDW       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi wewnętrznej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 6 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 181.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.2KDW       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi wewnętrznej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 7 m, zgodnie z rysunkiem planu. 
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4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia DN 100 PN 6,3 MPa obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie 
i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 182.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.1KK       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren komunikacji kolejowej, rozumiany jako urządzenia, obiekty i budynki kolejowe oraz obiekty i 

urządzenia budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 3,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 10 m; 
5)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w granicach terenu zamkniętego obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dróg, dojść, dojazdów, miejsc 
postojowych, dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 
ciepłowniczych i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 183.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.1E       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,0 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 4 m; 
5)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 184.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.2E       
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2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
c)minimalna: 0,0 
d)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; 
5)geometria dachu: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 185.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.3E       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
e)minimalna: 0,0 
f)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 4 m; 
5)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 186.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.4E B.5E B.6E     
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
2)intensywność zabudowy: 
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a)minimalna: 0,0 
b)maksymalna: 2,0; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 4 m; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 187.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.1G       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – gazownictwo. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
7)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,0 
b)maksymalna: 2,0; 
8)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
9)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
10)maksymalna wysokość zabudowy: 6 m; 
11)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 188.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.1K B.2K      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – kanalizacja. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
12)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,0 
b)maksymalna: 2,0; 
13)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
14)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
15)maksymalna wysokość zabudowy: 4 m; 
16)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 
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§ 189.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.1T       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – telekomunikacja. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
17)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,0 
b)maksymalna: 2,0; 
18)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
19)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
20)maksymalna wysokość zabudowy: 6 m; 
21)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
22)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 190.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
2.SYMBOL: 
B.1C       
       
3.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – ciepłownictwo. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 12 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
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3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 191.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA B 
1.SYMBOL: 
B.2C       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – ciepłownictwo. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 10 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 192.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.1MN       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące; 
2)intensywność zabudowy: 
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a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,5; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 800 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 800 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 193.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.2MN C.3MN C.4MN C.5MN    
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,5; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
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a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 800 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 800 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 194.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.6MN C.7MN C.8MN     
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,5; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
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8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 800 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 800 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 195.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.9MN C.10MN      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
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b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 800 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 196.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.11MN       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
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-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 800 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 197.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.12MN C.13MN      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
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1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 800 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 198.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.14MN       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
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ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 800 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 199.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.15MN       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
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1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku; 
4)dopuszcza się remont, przebudowę i odbudowę budynków gospodarczych i inwentarskich przeznaczonych dla potrzeb rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,5; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: 12 m, 
d)inne obiekty budowlane: 10 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
c)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: dwuspadowy lub czterospadowy; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
c)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: dachówka, blacha; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 800 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 200.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
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C.16MN C.17MN      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku; 
4)dopuszcza się remont, przebudowę i odbudowę budynków gospodarczych i inwentarskich przeznaczonych dla potrzeb rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,5; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: 12 m, 
d)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
e)inne obiekty budowlane: 10 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
c)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: dwuspadowy lub czterospadowy, 
d)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
c)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: dachówka, blacha, 
d)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 800 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
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3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 201.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.18MN       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,5; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 16 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 202.  
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Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.19MN       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,5; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 600 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 16 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 203.  

Id: D2E33122-D58A-4F7A-B5E9-3C8FCABE165E. Podpisany Strona 147



Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.20MN       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego; 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych; 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku; 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 1,2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 1,2; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 600 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
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2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 204.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.21MN       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
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b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 800 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 600 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 600 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 205.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.22MN       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
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5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 600 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 206.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.23MN C.24MN      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6; 
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3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 207.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.25MN       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego; 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych; 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku; 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
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-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6, 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 600 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 208.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.26MN       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
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2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: płaski, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: płaski; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 600 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 209.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.27MN C.28MN C.29MN C.30MN C.31MN C.32MN C.33MN 
       
C.34MN C.35MN C.36MN     
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
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-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 
a)teren C.27MN, C.28MN, C.29MN, C.30MN, C.31MN, C.32MN, C.33MN, C.34MN: 30% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren C.35MN, C.36MN: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 
a)teren C.27MN, C.28MN, C.29MN, C.30MN, C.31MN, C.32MN, C.33MN, C.34MN: 50% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren C.35MN, C.36MN: 40% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: płaski, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: płaski. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 210.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.37MN       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
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-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: płaski, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: płaski; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 600 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2. 
5.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 211.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.38MN       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
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-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 212.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.39MN       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
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a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 213.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.40MN C.41MN C.42MN C.43MN C.44MN C.45MN C.46MN 
       
C.47MN C.48MN C.49MN C.50MN C.51MN C.52MN C.53MN 
       
C.54MN C.55MN C.56MN C.57MN    
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: 
a)teren C.40MN, C.41MN, C.42MN: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej, 
b)teren C.43MN, C.44MN, C.45MN, C.46MN, C.47MN, C.48MN, C.49MN, C.50MN, C.51MN, C.52MN, C.53MN, C.54MN, C.55MN, 
C.56MN, C.57MN: budynki wolnostojące; 
2)intensywność zabudowy: 
a)teren C.40MN, C.41MN, C.42MN: 
-budynki mieszkalne wolnostojące: minimalna: 0,01, maksymalna: 0,5, 
-budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: minimalna: 0,01, maksymalna: 0,6, 
b)teren C.43MN, C.44MN, C.45MN, C.46MN, C.47MN, C.48MN, C.49MN, C.50MN, C.51MN, C.52MN, C.53MN, C.54MN, C.56MN, 
C.57MN: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
c)teren C.55MN: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,4; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 
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a)teren C.40MN, C.41MN, C.42MN, C.43MN, C.44MN: 40% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren C.45MN, C.46MN, C.47MN, C.48MN, C.49MN, C.50MN, C.51MN, C.52MN, C.53MN, C.54MN, C.55MN, C.56MN, C.57MN: 
50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 
a)teren C.40MN, C.41MN, C.42MN, C.43MN, C.44MN: 40% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren C.45MN, C.46MN, C.47MN, C.48MN, C.49MN, C.50MN, C.51MN, C.52MN, C.53MN, C.54MN, C.55MN, C.56MN, C.57MN: 
30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)teren C.40MN: 
-budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
-budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
-przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym, 
b)teren C.41MN, C.42MN: 
-budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
-budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
c)teren C.43MN, C.44MN: 
-budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
-budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
-przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym, 
d)teren C.45MN, C.46MN, C.47MN, C.48MN, C.49MN, C.50MN, C.51MN, C.52MN, C.53MN, C.54MN, C.55MN, C.56MN, C.57MN: 
-budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
-budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)teren C.41MN, C.42MN, C.45MN, C.46MN, C.47MN, C.48MN, C.49MN, C.50MN, C.51MN, C.52MN, C.53MN, C.54MN, C.55MN, 
C.56MN, C.57MN:  
-budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
-budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)teren C.43MN, C.44MN, C.45MN, C.46MN, C.47MN, C.48MN, C.49MN, C.50MN: 600 m2, 
b)teren C.51MN, C.52MN, C.53MN, C.54MN, C.56MN, C.57MN: 800 m2; 
c)teren C.55MN: 1000 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 
a)teren C.40MN, C.41MN, C.42MN, C.43MN, C.44MN, C.45MN, C.46MN, C.47MN, C.48MN, C.49MN, C.50MN, C.51MN, C.52MN, 
C.53MN, C.54MN, C.56MN, C.57MN: 12 m, 
b)teren C.55MN: 28 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 
a)teren C.40MN, C.41MN, C.42MN, C.43MN, C.44MN, C.45MN, C.46MN, C.47MN, C.48MN, C.49MN, C.50MN: 400 m2, 
b)teren C.51MN, C.52MN, C.53MN, C.54MN, C.56MN, C.57MN: 500 m2, 
c)teren C.55MN: 1000 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
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8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 214.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.58MN       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku; 
4)dopuszcza się remont, przebudowę i odbudowę budynków gospodarczych i inwentarskich przeznaczonych dla potrzeb rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,5; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: 12 m, 
d)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
e)inne obiekty budowlane: 10 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
c)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: dwuspadowy lub czterospadowy, 
d)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
c)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: dachówka, blacha, 
d)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 800 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
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1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 215.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.1MW       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane 
związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 13 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
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b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolne pokrycie dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 216.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.2MW       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane 
związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 

Id: D2E33122-D58A-4F7A-B5E9-3C8FCABE165E. Podpisany Strona 162



3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 217.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.3MW       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane 
związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 218.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
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1.SYMBOL: 
C.4MW C.5MW C.6MW     
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane 
związane z tą zabudową; 
2)dopuszcza się przeznaczenie pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych na funkcje usługowe, rozumiane jako lokale 
użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością 
twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 219.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.1MU C.2MU      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
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4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)teren C.1MU: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 2,0, 
b)teren C.2MU: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)teren C.1MU: 13 m, 
b)teren C.2MU: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 1000 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)minimalna szerokość dojść i dojazdów, nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi, powinna wynosić: 
a)dojście i dojazd w postaci ciągu pieszo-jezdnego, o długości większej niż 100 m: 8 m, 
b)dojście i dojazd w postaci ciągu pieszo-jezdnego, o długości mniejszej niż 100 m: 6 m; 
5)ciąg pieszo-jezdny, o którym mowa w pkt 4 lit. a, o nieprzelotowym zakończeniu, powinien być zakończony placem do zawracania; 
6)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
7)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
8)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
9)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
10)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
11)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
12)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA:  
1)teren C.1MU: 15%; 
2)teren C.2MU: 10%. 

§ 220.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.3MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
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1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 13 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2

. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 
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§ 221.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.4MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 30%. 

§ 222.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.5MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
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1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 13 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 223.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.6MU C.7MU      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
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zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 
a)teren C.6MU: 20% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren C.7MU: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 
a)teren C.6MU: 60% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren C.7MU: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)teren C.6MU: 
-budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
-inne budynki: 13 m, 
-inne obiekty budowlane: 5 m, 
b)teren C.7MU: 
-budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
-inne budynki: 12 m, 
-inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 
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§ 224.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.8MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,6; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 20% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 800 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 800 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 225.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.9MU       
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2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 226.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.10MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
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zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 13 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 227.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.11MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
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usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych; 
2)w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000 m2. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)minimalna szerokość dojść i dojazdów, nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi, powinna wynosić: 
a)dojście i dojazd w postaci ciągu pieszo-jezdnego, o długości większej niż 100 m: 8 m, 
b)dojście i dojazd w postaci ciągu pieszo-jezdnego, o długości mniejszej niż 100 m: 6 m; 
5)ciąg pieszo-jezdny, o którym mowa w pkt 4 lit. a, o nieprzelotowym zakończeniu, powinien być zakończony placem do zawracania; 
6)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
7)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
8)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
9)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
10)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
11)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
12)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 228.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.12MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
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budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych; 
2)w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 1000 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)minimalna szerokość dojść i dojazdów w postaci ciągów pieszo-jezdnych, nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi, powinna wynosić 
6 m; 
5)ciągi pieszo-jezdne, o których mowa w pkt 4, o długości większej niż 100 m i nieprzelotowym zakończeniu, powinny być zakończone 
placem do zawracania; 
6)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
7)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
8)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
9)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
10)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
11)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
12)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 229.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.13MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
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2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 1000 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)minimalna szerokość dojść i dojazdów, nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi, powinna wynosić: 
a)dojście i dojazd w postaci ciągu pieszo-jezdnego, o długości większej niż 100 m: 8 m, 
b)dojście i dojazd w postaci ciągu pieszo-jezdnego, o długości mniejszej niż 100 m: 6 m; 
5)ciąg pieszo-jezdny, o którym mowa w pkt 4 lit. a, o nieprzelotowym zakończeniu, powinien być zakończony placem do zawracania; 
6)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
7)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
8)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
9)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
10)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
11)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
12)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 230.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.14MU C.15MU      
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2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 231.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.16MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
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budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 10 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: płaski. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 8 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 250 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 232.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.17MU C.18MU      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
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a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 13 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolne pokrycie dachu, 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 233.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.19MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
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zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu, 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 234.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.20MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
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usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 235.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.21MU C.22MU      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
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zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)teren C.21MU: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 1,0, 
b)teren C.22MU: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 
a)teren C.21MU: 20% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren C.22MU: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 
a)teren C.21MU: 60% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren C.22MU: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 13 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 15%. 
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PROCENTOWA: 

§ 236.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.23MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 
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§ 237.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.24MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 20% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 13 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
7.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
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4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
8.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
9.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 238.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.25MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego; 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych; 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku; 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 13 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolny typ dachu; 
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7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolne pokrycie dachu. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 239.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.26MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 5000 m2. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
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4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 240.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.1U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 241.  
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Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.2U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, sportu 
i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
4)dopuszcza się stacje paliw; 
5)dopuszcza się myjnie samochodowe. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 242.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.3U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
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historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 13 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 243.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.4U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
4)dopuszcza się stacje paliw; 
5)dopuszcza się myjnie samochodowe. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
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b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 10 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 244.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.5U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby służby zdrowia, opieki społecznej 
i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów szpitali 
w miastach. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)obowiązuje ochrona Zespołu szpitala miejskiego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
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4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: 17 m, 
d)inne obiekty budowlane: 8 m, 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 245.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.6U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
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1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 246.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.7U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
4)dopuszcza się myjnie samochodowe. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
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TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 247.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.8U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
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6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 0,1%. 

§ 248.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.9U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby kultury, nauki, oświaty, służby 
zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 249.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
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1.SYMBOL: 
C.10U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby kultury, nauki, oświaty, służby 
zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
obowiązuje ochrona Parku miejskiego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 250.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.11U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, sportu 
i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
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1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 10 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 600 m2. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 251.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.12U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby kultury, nauki, oświaty, służby 
zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 12 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
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5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 252.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.13U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby kultury, nauki, oświaty, służby 
zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
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b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 253.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.14U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług 
rzemiosła. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 5 m; 
5)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 254.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.15U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby kultury, nauki, kultu religijnego 
oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
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a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 20% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)geometria dachu: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 255.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.16U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, produkcja spożywcza, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, 
kultury, nauki, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 12 m, 
c)inne obiekty budowlane: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
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b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 256.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.17U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, administracji oraz innych 
podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
4)dopuszcza się myjnie samochodowe. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
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dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 257.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.1UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, budynki przemysłowe, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 
7)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
8)dopuszcza się stacje paliw; 
9)dopuszcza się myjnie samochodowe; 
10)dopuszcza się urządzenia fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 1. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
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3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 258.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.2UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, budynki przemysłowe, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 
7)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
8)dopuszcza się stacje paliw; 
9)dopuszcza się myjnie samochodowe; 
10)dopuszcza się urządzenia fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 1. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
1)w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 
2)w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3)w strefie oddziaływania projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy 
i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
4)w strefie oddziaływania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 259.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.3UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
7)dopuszcza się stacje paliw; 
8)dopuszcza się myjnie samochodowe; 
9)dopuszcza się urządzenia fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 1. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
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TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 260.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.4UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
7)dopuszcza się stacje paliw; 
8)dopuszcza się myjnie samochodowe; 
9)dopuszcza się urządzenia fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 1. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 3,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
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a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 261.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.5UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
7)dopuszcza się stacje paliw; 
8)dopuszcza się myjnie samochodowe. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 262.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.6UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
7)dopuszcza się myjnie samochodowe; 
8)dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków mieszkalnych lub innych budynków, w których część 
powierzchni użytkowej przeznaczona jest na cele mieszkalne; 
9)powierzchnia użytkowa przeznaczona na cele mieszkalne, w budynkach, o których mowa w pkt 8, nie może zostać zwiększona o więcej 
niż 50%. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Id: D2E33122-D58A-4F7A-B5E9-3C8FCABE165E. Podpisany Strona 205



6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 263.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.7UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 
7)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
8)dopuszcza się stacje paliw; 
9)dopuszcza się myjnie samochodowe. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 264.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.8UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
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usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne przemysłu spożywczego, składy i magazyny przeznaczone na potrzeby 
przemysłu spożywczego oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się urządzenia fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 1. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym do przyzakładowych oczyszczalni ścieków; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 265.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.9UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
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3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, budynki przemysłowe, w tym związane z przemysłem browarniczym, 
składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 65% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz lokalizacji budynków podpiwniczonych, 
c)poziom parteru musi znajdować się powyżej poziomu wód powodziowych (zasięg wody 1%), 
d)wszystkie obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej muszą być zabezpieczone przed powodzią, 
e)przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 30%. 

§ 266.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.10UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 

Id: D2E33122-D58A-4F7A-B5E9-3C8FCABE165E. Podpisany Strona 208



4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 
7)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
8)dopuszcza się myjnie samochodowe. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 75% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 267.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.11UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
7)dopuszcza się myjnie samochodowe; 
8)dopuszcza się urządzenia fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 1. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
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w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.; 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 75% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 268.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.12UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
7)dopuszcza się myjnie samochodowe. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
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4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2

. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 269.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.13UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
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3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 270.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.1US       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren sportu i rekreacji, rozumiany jako urządzenia, obiekty i budynki sportu i rekreacji oraz obiekty 

i urządzenia budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 4,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 14 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
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8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 271.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.2US       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren sportu i rekreacji, rozumiany jako urządzenia, obiekty i budynki sportu i rekreacji oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
2)dopuszcza się funkcję usługową, rozumianą jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług 
(jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi 
finansowe, usługi rzemiosła), zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej 
i socjalnej, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcja usługowa może stanowić nie więcej niż 50% powierzchni całkowitej zabudowy na działce budowlanej; 
4)dopuszcza się łączenie funkcji sportu i rekreacji oraz funkcji usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 4,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 14 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 272.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 

Id: D2E33122-D58A-4F7A-B5E9-3C8FCABE165E. Podpisany Strona 213



C.3US       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren sportu i rekreacji, rozumiany jako urządzenia, obiekty i budynki sportu i rekreacji oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
2)dopuszcza się funkcję usługową, rozumianą jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług 
(jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi 
finansowe, usługi rzemiosła), zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej 
i socjalnej, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcja usługowa może stanowić nie więcej niż 50% powierzchni całkowitej zabudowy na działce budowlanej; 
4)dopuszcza się łączenie funkcji sportu i rekreacji oraz funkcji usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 4,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 20 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 0,1%. 

§ 273.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.4US       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren sportu i rekreacji, rozumiany jako urządzenia, obiekty i budynki sportu i rekreacji oraz obiekty 

i urządzenia budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
obowiązuje ochrona Parku miejskiego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,3; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 6 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 2500 m2; 
7)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 274.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.1R       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren rolniczy; 
2)obowiązuje zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 275.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.2R       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren rolniczy; 
2)obowiązuje zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 6. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
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4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 276.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.3R       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren rolniczy; 
2)dopuszcza się zabudowę związaną z produkcją rolniczą, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,3; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 8 m; 
5)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 277.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
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1.SYMBOL: 
C.4R C.5R C.6R C.7R C.8R C.9R C.10R 
       
C.11R C.12R C.13R C.14R    
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren rolniczy, 
2)obowiązuje zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 5. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 278.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.15R       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren rolniczy; 
2)dopuszcza się zabudowę związaną z produkcją rolniczą, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,3; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 8 m; 
5)geometria dachu: dwuspadowy lub czterospadowy. 
6.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
7.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
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dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
9.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 279.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.16R       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren rolniczy; 
2)dopuszcza się zabudowę związaną z produkcją rolniczą, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 20% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)geometria dachu: dwuspadowy lub czterospadowy. 
5.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 280.  
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Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.1ZL       
       
2.PRZEZNACZENIE: las 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 281.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.1ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
2)maksymalna powierzchnia zabudowy: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna wysokość zabudowy: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku; 
4)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
5)geometria dachu: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 282.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
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1.SYMBOL: 
C.2ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zieleni urządzonej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 283.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.3ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)obowiązuje ochrona Parku miejskiego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 284.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.4ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zieleni urządzonej. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
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4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 285.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.5ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 286.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.6ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
dopuszcza się umieszczanie obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, urządzeń technicznych i zieleni. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
6.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
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1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 287.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.7ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych; 
2)w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
dopuszcza się umieszczanie obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, urządzeń technicznych i zieleni. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 288.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.8ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się obiekty kultury, sportu i rekreacji; 
4)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych; 
2)w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60% powierzchni działki budowlanej; 
2)maksymalna powierzchnia zabudowy: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna wysokość zabudowy: 6 m. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
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7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 289.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.9ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się wieżę widokową; 
4)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych; 
2)w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej; 
2)maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna wysokość zabudowy: 25 m. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 290.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.10ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zieleni urządzonej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 291.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.11ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zieleni urządzonej. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
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TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 292.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.12ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zieleni urządzonej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 293.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.13ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zieleni urządzonej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)na obszarze zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Wyspa na rzece Widawie” obowiązuje zakaz podejmowania działań mogących mieć 
negatywny wpływ na ten zespół, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 
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§ 294.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.14ZP C.15ZP C.16ZP C.17ZP    
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 295.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.18ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zieleni urządzonej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 296.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.19ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zieleni urządzonej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
6.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 297.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.1WS       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren wód powierzchniowych śródlądowych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 298.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.2WS       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren wód powierzchniowych śródlądowych. 
3.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
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dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 299.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.3WS       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren wód powierzchniowych śródlądowych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 300.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.4WS       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren wód powierzchniowych śródlądowych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 301.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.5WS C.6WS      
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2.PRZEZNACZENIE: teren wód powierzchniowych śródlądowych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 302.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.7WS       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren wód powierzchniowych śródlądowych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 303.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.8WS       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren wód powierzchniowych śródlądowych. 
3.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 304.  
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Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.1KDG       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy głównej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 25 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
1)w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie oddziaływania projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy 
i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 305.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.1KDZ       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy zbiorczej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 16 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 306.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.2KDZ       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy zbiorczej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 35 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 307.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.3KDZ       
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2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy zbiorczej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 18 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 308.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.4KDZ       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy zbiorczej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
5.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 309.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.5KDZ       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy zbiorczej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 35 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 310.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.1KDL       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy lokalnej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: zgodnie z rysunkiem planu. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 311.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
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C.2KDL       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy lokalnej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 312.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.3KDL       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy lokalnej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 313.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.4KDL       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy lokalnej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 314.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.5KDL       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy lokalnej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 315.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.6KDL C.7KDL      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy lokalnej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
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z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 316.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.8KDL       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy lokalnej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 317.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.1KDD C.2KDD C.3KDD     
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 318.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.4KDD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 16 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 319.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.5KDD C.6KDD      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 320.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.7KDD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
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3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
obowiązuje ochrona Parku miejskiego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 321.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.8KDD C.9KDD C.10KDD C.11KDD C.12KDD C.13KDD C.14KDD 
       
C.15KDD C.16KDD C.17KDD C.18KDD C.19KDD C.20KDD C.21KDD 
       
C.22KDD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 322.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.23KDD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 9 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 323.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.24KDD C.25KDD C.26KDD C.27KDD C.28KDD C.29KDD C.30KDD 
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 324.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.31KDD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
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5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 325.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.32KDD C.33KDD      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 326.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.34KDD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 327.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.35KDD C.36KDD C.37KDD C.38KDD C.39KDD C.40KDD C.41KDD 
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 328.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.42KDD C.43KDD C.44KDD C.45KDD C.46KDD   
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 329.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.1KDPJ C.2KDPJ C.3KDPJ C.4KDPJ C.5KDPJ   
       
2.PRZEZNACZENIE: teren ciągu pieszo-jezdnego. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 
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4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 330.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.6KDPJ       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren ciągu pieszo-jezdnego. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 331.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.1KDP C.2KDP C.3KDP C.4KDP C.5KDP C.6KDP  
       
2.PRZEZNACZENIE: teren ciągu pieszego. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 3 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 332.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.1KS       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren parkingu i garaży. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,6; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 8 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2; 
7)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 5 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 100 m2 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 333.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.1E C.2E C.3E     
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,0 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)teren C.1E, C.2E: 4 m, 
b)teren C.3E: 8 m; 
5)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 334.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.4E       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
obowiązuje ochrona Parku miejskiego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,0 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 4 m; 
5)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 335.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
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C.5E       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,0 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; 
5)geometria dachu: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 336.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.6E C.7E C.8E C.9E C.10E   
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,0 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)teren C.6E, C.7E, C.9E, C.10E: 4 m, 
b)teren C.8E: 8 m; 
5)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 337.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.11E       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka. 
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3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,0 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 10 m; 
5)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
1)w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie oddziaływania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 338.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.1W       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – wodociągi. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,0, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 10 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
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8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 339.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.1K C.2K C.3K     
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – kanalizacja. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,0 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 4 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 340.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA C 
1.SYMBOL: 
C.1C       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – ciepłownictwo. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 341.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.1MN D.2MN D.3MN D.4MN D.5MN D.6MN D.7MN 
       
D.8MN D.9MN D.10MN D.11MN D.12MN D.13MN  
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6, 
c)budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej i grupowej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,8; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 600 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2, 
c)budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej i grupowej: 250 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 8 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 250 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
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3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 342.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.14MN       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6, 
c)budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej i grupowej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,8; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 600 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2, 
c)budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej i grupowej: 250 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 8 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 250 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
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4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 343.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.15MN D.16MN D.17MN     
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6, 
c)budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej i grupowej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,8; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)teren D.15MN, D.16MN: 
-budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
-budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)teren D.17MN: dowolny typ dachu; 
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9)pokrycie dachu: 
a)teren D.15MN, D.16MN: 
-budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
-budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu; 
10)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 600 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2, 
c)budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej i grupowej: 250 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 8 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 250 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 344.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.18MN       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” obowiązuje zakaz podejmowania działań mogących negatywnie 
oddziaływać na walory tego obszaru, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,5; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
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5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 800 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 24 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 800 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 345.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.19MN       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” obowiązuje zakaz podejmowania działań mogących negatywnie 
oddziaływać na walory tego obszaru, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,5; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
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b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 800 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 24 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 800 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 346.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.20MN D.21MN D.22MN D.23MN    
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6, 
c)budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej i grupowej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,8; 
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3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 600 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2, 
c)budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej i grupowej: 250 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 8 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 250 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 347.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.1MW       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane 
związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
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5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 348.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.1MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
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5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 800 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 800 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 349.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.2MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
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5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 800 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 800 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
9.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 350.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.3MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
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4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 1000 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)minimalna szerokość dojść i dojazdów, nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi, powinna wynosić: 
a)dojście i dojazd w postaci ciągu pieszo-jezdnego, o długości większej niż 100 m: 8 m, 
b)dojście i dojazd w postaci ciągu pieszo-jezdnego, o długości mniejszej niż 100 m: 6 m; 
5)ciąg pieszo-jezdny, o którym mowa w pkt 4 lit. a, o nieprzelotowym zakończeniu, powinien być zakończony placem do zawracania; 
6)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
7)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
8)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
9)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
10)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
11)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
12)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 351.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.4MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
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2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 1000 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 352.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.5MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
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b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 1000 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)minimalna szerokość dojść i dojazdów, nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi, powinna wynosić: 
a)dojście i dojazd w postaci ciągu pieszo-jezdnego, o długości większej niż 100 m: 8 m, 
b)dojście i dojazd w postaci ciągu pieszo-jezdnego, o długości mniejszej niż 100 m: 6 m; 
5)ciąg pieszo-jezdny, o którym mowa w pkt 4 lit. a, o nieprzelotowym zakończeniu, powinien być zakończony placem do zawracania; 
6)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
7)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
8)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
9)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
10)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
11)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
12)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 353.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.6MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 

Id: D2E33122-D58A-4F7A-B5E9-3C8FCABE165E. Podpisany Strona 252



ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 1000 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)minimalna szerokość dojść i dojazdów, nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi, powinna wynosić: 
a)dojście i dojazd w postaci ciągu pieszo-jezdnego, o długości większej niż 100 m: 8 m, 
b)dojście i dojazd w postaci ciągu pieszo-jezdnego, o długości mniejszej niż 100 m: 6 m; 
5)ciąg pieszo-jezdny, o którym mowa w pkt 4 lit. a, o nieprzelotowym zakończeniu, powinien być zakończony placem do zawracania; 
6)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
7)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
8)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
9)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
10)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
11)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
12)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 354.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.7MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
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5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych; 
2)na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” obowiązuje zakaz podejmowania działań mogących negatywnie 
oddziaływać na walory tego obszaru, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 12 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 355.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.8MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
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1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych; 
2)na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” obowiązuje zakaz podejmowania działań mogących negatywnie 
oddziaływać na walory tego obszaru, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 356.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.9MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
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1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych; 
2)w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 1000 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 357.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.10MU D.11MU D.12MU     
       
2.PRZEZNACZENIE:  
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1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 
a)teren D.10MU, D.11MU: 40% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren D.12MU: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 
a)teren D.10MU, D.11MU: 40% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren D.12MU: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)teren D.10MU, D.11MU:, 
-budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
-inne budynki: dowolny typ dachu, 
b)teren D.12MU: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)teren D.10MU, D.11MU: 
-budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
-inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 358.  
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Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.13MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 13 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 8 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 250 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
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9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 359.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.14MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 360.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
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D.15MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 13 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolny typ dachu, 
d)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolne pokrycie dachu, 
d)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
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b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 361.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.16MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych; 
2)w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 13 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolny typ dachu, 
d)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolne pokrycie dachu, 
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d)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 362.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.17MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych; 
2)w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu, 
c)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
7)pokrycie dachu: 
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a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu, 
c)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 363.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.18MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych; 
2)w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
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b)inne budynki: 13 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolny typ dachu, 
d)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolne pokrycie dachu, 
d)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
8.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
9.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 364.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.19MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
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4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 365.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.20MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
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a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 366.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.21MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
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3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 14 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 367.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.22MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się remont, przebudowę i odbudowę budynków gospodarczych i inwentarskich przeznaczonych dla potrzeb rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych; 
2)w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
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historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 12 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: dwuspadowy lub czterospadowy, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne budynki: dowolny typ dachu, 
e)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: dachówka, blacha, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne budynki: dowolne pokrycie dachu, 
e)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 368.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.23MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
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zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się remont, przebudowę i odbudowę budynków gospodarczych i inwentarskich przeznaczonych dla potrzeb rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego. 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych. 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku. 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 12 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: dwuspadowy lub czterospadowy, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne budynki: dowolny typ dachu, 
e)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: dachówka, blacha, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne budynki: dowolne pokrycie dachu, 
e)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym, 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
7.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
8.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
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9.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
10.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 369.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.24MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się remont, przebudowę i odbudowę budynków gospodarczych i inwentarskich przeznaczonych dla potrzeb rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 12 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
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a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: dwuspadowy lub czterospadowy, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne budynki: dowolny typ dachu, 
e)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: dachówka, blacha, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne budynki: dowolne pokrycie dachu, 
e)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym, 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 370.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.25MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się remont, przebudowę i odbudowę budynków gospodarczych i inwentarskich przeznaczonych dla potrzeb rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 

Id: D2E33122-D58A-4F7A-B5E9-3C8FCABE165E. Podpisany Strona 271



a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 12 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: dwuspadowy lub czterospadowy, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne budynki: dowolny typ dachu, 
e)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: dachówka, blacha, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne budynki: dowolne pokrycie dachu, 
e)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 371.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.26MU D.27MU      
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2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się remont, przebudowę i odbudowę budynków gospodarczych i inwentarskich przeznaczonych dla potrzeb rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 12 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: dwuspadowy lub czterospadowy, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne budynki: dowolny typ dachu, 
e)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: dachówka, blacha, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne budynki: dowolne pokrycie dachu, 
e)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
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3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 372.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.28MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się remont, przebudowę i odbudowę budynków gospodarczych i inwentarskich przeznaczonych dla potrzeb rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: dwuspadowy lub czterospadowy, 
c)inne budynki: dowolny typ dachu, 
d)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: dachówka, blacha, 
c)inne budynki: dowolne pokrycie dachu, 
d)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
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7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 373.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.29MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)dopuszcza się punkt zbierania odpadów metali i stację demontażu pojazdów; 
5)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
6)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 
7)dopuszcza się remont, przebudowę i odbudowę budynków gospodarczych i inwentarskich przeznaczonych dla potrzeb rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: dwuspadowy lub czterospadowy, 
c)inne budynki: dowolny typ dachu, 
d)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)budynek gospodarczy i inwentarski przeznaczony dla potrzeb rolnych, hodowlanych i ogrodniczych: dachówka, blacha, 
c)inne budynki: dowolne pokrycie dachu, 
d)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
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1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 374.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.30MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 5% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
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1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 375.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.1U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, sportu 
i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 376.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.2U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, sportu 
i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
4)dopuszcza się myjnie samochodowe. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 377.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.3U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu oraz obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
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3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 10 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 378.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.4U D.5U D.6U D.7U    
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, kultu 
religijnego, służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
1)w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
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w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie oddziaływania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 379.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.1UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się punkt zbierania odpadów; 
7)dopuszcza się urządzenia fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 1. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 10 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
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3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 380.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.2UP D.3UP D.4UP     
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
7)dopuszcza się myjnie samochodowe. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 381.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.5UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się punkt zbierania odpadów metali. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 382.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.1R       
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2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren rolniczy; 
2)obowiązuje zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 7. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
1)w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 
2)w strefie oddziaływania projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy 
i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 383.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.2R       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren rolniczy; 
2)obowiązuje zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 7. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
1)w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 
2)w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3)w strefie oddziaływania projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy 
i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
4)w strefie oddziaływania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
8.STAWKA 15%. 
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PROCENTOWA: 

§ 384.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.3R       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren rolniczy; 
2)obowiązuje zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 4. 
3.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 385.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.4R       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren rolniczy; 
2)obowiązuje zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 5. 
3.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
1)w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie oddziaływania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 386.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.5R       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren rolniczy; 
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2)obowiązuje zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 6. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 387.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.6R D.7R      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren rolniczy; 
2)obowiązuje zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 6. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 388.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.8R       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren rolniczy; 
2)dopuszcza się zabudowę związaną z produkcją rolniczą, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
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4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,3; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 8 m; 
5)geometria dachu: dwuspadowy lub czterospadowy. 
6.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
7.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
8.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
9.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 389.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.9R       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren rolniczy; 
2)obowiązuje zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem ust. 3. 
3.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 390.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.10R       
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2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren rolniczy; 
2)dopuszcza się zabudowę związaną z produkcją rolniczą, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,3; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 8 m; 
5)geometria dachu: dwuspadowy lub czterospadowy. 
4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 391.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.11R       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren rolniczy; 
2)dopuszcza się zabudowę związaną z produkcją rolniczą, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,3; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 8 m; 
5)geometria dachu: dwuspadowy lub czterospadowy. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
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6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 392.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.1RM       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy zagrodowej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 393.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.1ZL       
       
2.PRZEZNACZENIE: las. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
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a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 394.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.2ZL       
       
2.PRZEZNACZENIE: las. 
3.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 395.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.3ZL       
       
2.PRZEZNACZENIE: las. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” obowiązuje zakaz podejmowania działań mogących negatywnie 
oddziaływać na walory tego obszaru, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)obowiązuje ochrona pomnika przyrody, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 396.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.4ZL       
       
2.PRZEZNACZENIE: las. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” obowiązuje zakaz podejmowania działań mogących negatywnie 
oddziaływać na walory tego obszaru, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
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TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 397.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.5ZL       
       
2.PRZEZNACZENIE: las. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” obowiązuje zakaz podejmowania działań mogących negatywnie 
oddziaływać na walory tego obszaru, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 398.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.1ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się kąpielisko. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 399.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.2ZP D.3ZP      
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2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 400.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.4ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zieleni urządzonej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 401.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.1ZD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren ogrodu działkowego. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,3; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)altana działkowa: zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b)inne obiekty budowlane: 6 m; 
5)geometria dachu: 
a)altana działkowa: zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 

Id: D2E33122-D58A-4F7A-B5E9-3C8FCABE165E. Podpisany Strona 291



2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 402.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.1ZC       
       
2.PRZEZNACZENIE: cmentarz. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” obowiązuje zakaz podejmowania działań mogących negatywnie 
oddziaływać na walory tego obszaru, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 8 m; 
5)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 403.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.2ZC       
       
2.PRZEZNACZENIE: cmentarz. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
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obowiązuje nakaz zachowania zieleni i obiektów sztuki sepulkralnej, zgodnie z historycznym wizerunkiem obiektu. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
2)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)obiekt objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem obiektu, 
b)inne obiekty budowlane: 5 m. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 404.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.1WS       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren wód powierzchniowych śródlądowych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 405.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.2WS       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren wód powierzchniowych śródlądowych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
1)w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie oddziaływania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 

Id: D2E33122-D58A-4F7A-B5E9-3C8FCABE165E. Podpisany Strona 293



1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 406.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.3WS D.4WS      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren wód powierzchniowych śródlądowych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 407.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.5WS       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren wód powierzchniowych śródlądowych. 
3.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 408.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.6WS       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren wód powierzchniowych śródlądowych. 
3.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
1)w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie oddziaływania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
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TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 409.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.7WS       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren wód powierzchniowych śródlądowych. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w granicach korytarza ekologicznego doliny rzeki Widawy obowiązuje zachowanie bioróżnorodności i ciągłości ekologicznej oraz 
minimalnej powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszej niż 80% powierzchni działki budowlanej. 
4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 410.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.1KDZ       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy zbiorczej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 35 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
1)w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 
2)w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3)w strefie oddziaływania projektowanej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy 
i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 411.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
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D.2KDZ       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy zbiorczej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 35 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
1)w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie oddziaływania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 412.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.3KDZ       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy zbiorczej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 35 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 
2)na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” obowiązuje zakaz podejmowania działań mogących negatywnie 
oddziaływać na walory tego obszaru, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 413.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.4KDZ       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy zbiorczej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
1)w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie oddziaływania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 414.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.5KDZ       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy zbiorczej. 
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3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 
1)w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 
2)na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” obowiązuje zakaz podejmowania działań mogących negatywnie 
oddziaływać na walory tego obszaru, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
dla obiektu objętego ochroną konserwatorską ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym 
gabarytów, kolorystyki, rodzaju materiałów budowlanych, detalu architektonicznego. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
1)w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie oddziaływania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 415.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.6KDZ       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy zbiorczej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 15 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 416.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.7KDZ       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy zbiorczej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: zgodnie z rysunkiem planu. 

4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 417.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.1KDL       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy lokalnej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 418.  
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Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.2KDL       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy lokalnej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 419.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.3KDL       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy lokalnej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
1)w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie oddziaływania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 420.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.4KDL       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy lokalnej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 15 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 421.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.5KDL       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy lokalnej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 
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§ 422.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.1KDD D.2KDD D.3KDD D.4KDD D.5KDD D.6KDD D.7KDD 
       
D.8KDD D.9KDD D.10KDD D.11KDD D.12KDD D.13KDD D.14KDD 
       
D.15KDD D.16KDD      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 8 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 423.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.17KDD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 8 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 424.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.18KDD D.19KDD      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: zgodnie z rysunkiem planu. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 425.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.20KDD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 8 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” obowiązuje zakaz podejmowania działań mogących negatywnie 
oddziaływać na walory tego obszaru, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 426.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.21KDD D.22KDD D.23KDD     
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2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 427.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.24KDD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 428.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.1KDPJ D.2KDPJ      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren ciągu pieszo-jezdnego. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 429.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.1KK       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren komunikacji kolejowej, rozumiany jako urządzenia, obiekty i budynki kolejowe oraz obiekty i urządzenia 

budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 3,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 10 m; 
5)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, NA 
PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW: 
1)na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią: 
a)obowiązują przepisy odrębne, 
b)obowiązuje zakaz zabudowy, z wyłączeniem systemów komunikacji i infrastruktury technicznej oraz obiektów służących do ochrony 
przed powodzią; przy przebudowie i remoncie istniejących obiektów budowlanych należy uwzględnić ryzyko powodzi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
1)w granicach terenu zamkniętego obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
3)w strefie oddziaływania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dróg, dojść, dojazdów, miejsc 
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postojowych, dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 
ciepłowniczych i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 430.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.1E       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,0 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 4 m; 
5)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 431.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.2E       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,0 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; 
5)geometria dachu: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
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7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 432.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.3E       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,0 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 4 m; 
5)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 433.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.4E       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,0 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 10 m; 
5)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
1)w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie oddziaływania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 434.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA D 
1.SYMBOL: 
D.1K       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – kanalizacja. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,0 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 10 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
1)w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej najwyższego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie oddziaływania projektowanej kablowej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 435.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.1MN       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
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historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,5; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 18 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 600 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 436.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.2MN E.3MN E.4MN E.5MN E.6MN E.7MN E.8MN 
       
E.9MN E.10MN      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Id: D2E33122-D58A-4F7A-B5E9-3C8FCABE165E. Podpisany Strona 304



4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: 
a)teren E.2MN, E.3MN, E.4MN, E.5MN, E.7MN, E.8MN: budynki wolnostojące, 
b)teren E.6MN, E.9MN, E.10MN: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 
a)teren E.2MN, E.3MN, E.4MN, E.5MN, E.7MN, E.8MN: 40% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren E.6MN, E.9MN, E.10MN: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 
a)teren E.2MN, E.3MN, E.4MN, E.5MN, E.7MN, E.8MN: 40% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren E.6MN, E.9MN, E.10MN: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)teren E.2MN, E.3MN, E.4MN, E.5MN, E.7MN, E.8MN: płaski, 
b)teren E.6MN: 
-budynek mieszkalny: dwuspadowy, 
-budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
-przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym, 
c)teren E.9MN, E.10MN: 
-budynek mieszkalny: dwuspadowy, 
-budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)teren E.6MN, E.9MN: 
-budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
-budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
-przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym, 
b)teren E.10MN: 
-budynek mieszkalny: dachówka, 
-budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 
a)teren E.2MN, E.3MN, E.7MN, E.8MN: 16 m, 
b)teren E.4MN, E.5MN: 18 m, 
c)teren E.6MN, E.9MN: 12 m, 
d)teren E.10MN: 14 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 
a)teren E.2MN, E.3MN, E.7MN, E.10MN: 500 m2, 
b)teren E.4MN, E.5MN, E.8MN, E.9MN: 400 m2, 
c)teren E.6MN: 250 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
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b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 437.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.11MN E.12MN      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: 
a)teren E.11MN: budynki w zabudowie bliźniaczej, 
b)teren E.12MN: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)teren E.11MN: 
-budynek mieszkalny: dachówka, 
-budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
b)teren E.12MN: 
-budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
-budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 
a)teren E.11MN: 700 m2, 
b)teren E.12MN: 500 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
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TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 438.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.13MN       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
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8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 800 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 439.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.14MN       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6; 
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3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 600 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 440.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.15MN E.16MN E.17MN     
       
2.PRZEZNACZENIE: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
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-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6, 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 10 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
c)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
c)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 600 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 441.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.18MN E.19MN      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
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4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 600 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 442.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.20MN       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6, 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 600 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
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1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 443.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.21MN E.22MN      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6, 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
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d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 600 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 444.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.23MN       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
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c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
c)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
d)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 800 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 445.  
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Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.24MN E.25MN      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: 
a)teren E.24MN: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej, 
b)teren E.25MN: budynki wolnostojące; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
c)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
c)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)teren E.24MN: 
-budynki mieszkalne wolnostojące: 600 m2, 
-budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2, 
b)teren E.25MN: 600 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 
a)teren E.24MN: 12 m, 
b)teren E.25MN: 18 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 
a)teren E.24MN: 400 m2, 
b)teren E.24MN: 600 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 

Id: D2E33122-D58A-4F7A-B5E9-3C8FCABE165E. Podpisany Strona 316



a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 446.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.26MN E.27MN E.28MN E.29MN E.30MN   
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: 
a)teren E.26MN, E.27MN: budynki wolnostojące, 
b)teren E.28MN, E.29MN, E.30MN: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
c)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
c)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)teren E.26MN, E.27MN: 600 m2, 
b)teren E.28MN, E.29MN, E.30MN: 
-budynki mieszkalne wolnostojące: 600 m2, 
-budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 
a)teren E.26MN, E.27MN: 18 m, 
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b)teren E.28MN, E.29MN, E.30MN: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 
a)teren E.26MN, E.27MN: 600 m2, 
b)teren E.28MN, E.29MN, E.30MN: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 447.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.31MN       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,5; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
c)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
c)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym, 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 600 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
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działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 600 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 448.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.32MN       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,5; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
c)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
c)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym; 
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9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 600 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 600 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 449.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.33MN E.34MN      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,5; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu, 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
c)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
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c)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 600 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 600 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 450.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.35MN E.36MN E.37MN E.38MN    
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: 
a)teren E.35MN, E.36MN: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej, 
b)teren E.37MN, E.38MN: budynki wolnostojące; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,5, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
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7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
c)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
c)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)teren E.35MN, E.36MN: 
-budynki mieszkalne wolnostojące: 600 m2, 
-budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 400 m2, 
b)teren E.37MN, E.38MN: 600 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 
a)teren E.35MN, E.36MN: 12 m, 
b)teren E.37MN, E.38MN: 18 m; 
2)minimalna powierzchnia działek:  
a)teren E.35MN, E.36MN: 400 m2, 
b)teren E.37MN, E.38MN: 600 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 451.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.39MN       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,5; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 35% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu, 
c)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu, 
c)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 600 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 18 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 600 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 452.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.40MN       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” obowiązuje zakaz podejmowania działań mogących negatywnie 
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oddziaływać na walory tego obszaru, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,4, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6, 
c)budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej i grupowej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,8; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 1000 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 600 m2, 
c)budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej i grupowej: 400 m2. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)minimalna szerokość dojść i dojazdów, nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi, powinna wynosić: 
a)dojście i dojazd w postaci ciągu pieszo-jezdnego, o długości większej niż 100 m: 8 m, 
b)dojście i dojazd w postaci ciągu pieszo-jezdnego, o długości mniejszej niż 100 m: 6 m; 
5)ciąg pieszo-jezdny, o którym mowa w pkt 4 lit. a, o nieprzelotowym zakończeniu, powinien być zakończony placem do zawracania; 
6)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
7)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
8)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
9)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
10)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
11)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
12)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 453.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.41MN E.42MN E.43MN E.44MN    
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2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,4, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6, 
c)budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej i grupowej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,8; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 1000 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 600 m2, 
c)budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej i grupowej: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 8 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 
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§ 454.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.45MN E.46MN E.47MN E.48MN E.49MN E.50MN E.51MN 
       
E.52MN E.53MN      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,4, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6, 
c)budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej i grupowej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,8; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 1000 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 600 m2, 
c)budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej i grupowej: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 8 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
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a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 455.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.54MN       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)dopuszcza się budynki mieszkalne wolnostojące zawierające nie więcej niż cztery lokale mieszkalne; 
3)w budynkach mieszkalnych, o których mowa w pkt 2, dopuszcza się wydzielenie lokali użytkowych o powierzchni całkowitej 
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2)w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,4, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,6, 
c)budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej i grupowej: 
-minimalna: 0,01, 
-maksymalna: 0,8; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek mieszkalny: 12 m, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: 6 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolny typ dachu; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny: dachówka, blacha, 
b)budynek garażowy i gospodarczy: dowolne pokrycie dachu; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)budynki mieszkalne wolnostojące: 1000 m2, 
b)budynki mieszkalne w zabudowie bliźniaczej: 600 m2, 
c)budynki mieszkalne w zabudowie szeregowej i grupowej: 400 m2. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
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i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA; 15%. 

§ 456.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.1MW       
       
2.PRZEZNACZENIE  
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane 
związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 10 m; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne obiekty budowlane: 5 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
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3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 457.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.2MW E.3MW E.4MW     
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane 
związane z tą zabudową; 
2)dopuszcza się przeznaczenie pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych na funkcje usługowe, rozumiane jako lokale 
użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością 
twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 25% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 17 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 15%. 
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PROCENTOWA: 

§ 458.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.5MW E.6MW      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane 
związane z tą zabudową; 
2)dopuszcza się przeznaczenie pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych na funkcje usługowe, rozumiane jako lokale 
użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością 
twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji; 
3)dopuszcza się zabudowę śródmiejską. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 25% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 17 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 459.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.7MW       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane 
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związane z tą zabudową; 
2)dopuszcza się przeznaczenie pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych na funkcje usługowe, rozumiane jako lokale 
użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością 
twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 460.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.8MW       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane 
związane z tą zabudową; 
2)dopuszcza się przeznaczenie pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków mieszkalnych na funkcje usługowe, rozumiane jako lokale 
użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością 
twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, usługi rzemiosła), kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki 
społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
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1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 461.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.9MW E.10MW      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane 
związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
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3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 462.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.11MW       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane 
związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego; 
2)w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 12 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 463.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.12MW       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane 
związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 12 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 464.  
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Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.13MW       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane 
związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego; 
2)w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 12 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m, 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 465.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.14MW E.15MW E.16MW E.17MW E.18MW E.19MW E.20MW 
       
E.21MW       
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2.PRZEZNACZENIE:  
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane 
związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)teren E.14MW, E.15MW, E.16MW, E.17MW, E.18MW, E.19MW: 
-budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
-inne budynki: 12 m, 
-inne obiekty budowlane: 5 m, 
b)teren E.20MW, E.21MW: 
-budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
-inne budynki: 13 m, 
-inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 466.  
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Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.22MW       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rozumianej jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane 
związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 467.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.1MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych; 
2)w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
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a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 13 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolny typ dachu, 
d)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
c)inne budynki: dowolne pokrycie dachu, 
d)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 468.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.2MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
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1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)forma budynków mieszkalnych: budynki wolnostojące, budynki w zabudowie bliźniaczej; 
2)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,6; 
3)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu, 
c)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
8)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu, 
c)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym; 
9)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 600 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 18 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 600 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 
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2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu, 
c)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się geometrię dachu jak w stanie pierwotnym; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu, 
c)przy rozbudowie i przebudowie budynków istniejących dopuszcza się pokrycie dachu jak w stanie pierwotnym; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 600 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 18 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 600 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 
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2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych; 
2)w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 
a)teren E.4MU: 600 m2, 
b)teren E.5MU, E.6MU: 1000 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 600 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 471.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 

Id: D2E33122-D58A-4F7A-B5E9-3C8FCABE165E. Podpisany Strona 341



E.8MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych; 
2)w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 600 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 18 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 600 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 
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E.9MU       
       
3.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 
4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych; 
2)w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2: dowolny typ dachu, 
c)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)obiekt handlowy o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2: dowolne pokrycie dachu, 
c)inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 1000 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 20 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 1000 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)minimalna szerokość dojść i dojazdów, nie wydzielonych liniami rozgraniczającymi, powinna wynosić: 
a)dojście i dojazd w postaci ciągu pieszo-jezdnego, o długości większej niż 100 m: 8 m, 
b)dojście i dojazd w postaci ciągu pieszo-jezdnego, o długości mniejszej niż 100 m: 6 m; 
5)ciąg pieszo-jezdny, o którym mowa w pkt 4 lit. a, o nieprzelotowym zakończeniu, powinien być zakończony placem do zawracania; 
6)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
7)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
8)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
9)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
10)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
11)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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12)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 473.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.10MU E.11MU      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 
a)teren E.10MU: 20% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren E.11MU: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 
a)teren E.10MU: 60% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren E.11MU: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 600 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 18 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 600 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
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8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 30%. 

§ 474.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.12MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 12 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
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3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 30%. 

§ 475.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.13MU E.14MU      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)teren E.13MU: 
-budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy, 
-inne budynki: dowolny typ dachu, 
b)teren E.14MU: dowolny typ dachu; 
7)pokrycie dachu: 
a)teren E.13MU: 
-budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
-inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
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2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnym;i 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 476.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.15MU E.16MU      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 
a)teren E.15MU: 30% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren E.16MU: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 
a)teren E.15MU: 50% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren E.16MU: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 13 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
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6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
8.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
9.STAWKA 
PROCENTOWA:  
1)teren E.15MU: 30%; 
2)teren E.16MU: 15%. 

§ 477.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.17MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
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2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 13 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 478.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.18MU E.19MU      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne wielorodzinne oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 
a)teren E.18MU: 30% powierzchni działki budowlanej, 
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b)teren E.19MU: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 
a)teren E.18MU: 50% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren E.19MU: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 479.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.20MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
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7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 480.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.21MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych; 
2)w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 40% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dwuspadowy lub czterospadowy, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
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7)pokrycie dachu: 
a)budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy i usługowy: dachówka, blacha, 
b)inne budynki: dowolne pokrycie dachu; 
8)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 600 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 18 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 600 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 481.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.22MU       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej; 
2)funkcję mieszkaniową należy rozumieć jako budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne wielorodzinne o powierzchni 
zabudowy do 400 m2 każdy oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją mieszkaniową i usługową na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji mieszkaniowej i usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy mieszkaniowo-usługowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
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2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 482.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.1U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby kultury, nauki, oświaty, służby 
zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 50% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 30% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 12 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
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2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 483.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.2U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
obowiązuje ochrona zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)inne budynki: 12 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: 
a)zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zgodnie z historycznym wizerunkiem zabytku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
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i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 484.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.3U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
4)dopuszcza się myjnie samochodowe. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 10 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 485.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.4U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
4)dopuszcza się myjnie samochodowe; 
5)dopuszcza się składy i magazyny. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 10 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 486.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.5U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
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2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 10 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 487.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.6U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
4)dopuszcza się myjnie samochodowe. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
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2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 10 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 488.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.7U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
4)dopuszcza się myjnie samochodowe. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
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5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 489.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.8U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
4)dopuszcza się myjnie samochodowe. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
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5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 490.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.9U E.10U      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby kultury, nauki, oświaty, służby 
zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 491.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.11U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 

Id: D2E33122-D58A-4F7A-B5E9-3C8FCABE165E. Podpisany Strona 360



służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 492.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.12U E.13U      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,6; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 10 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
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działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m, 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 493.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.14U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,4; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 494.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.15U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 
4)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
5)dopuszcza się stacje paliw; 
6)dopuszcza się myjnie samochodowe. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 2000 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 30 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 2000 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 495.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.16U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 
4)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
5)dopuszcza się stacje paliw; 
6)dopuszcza się myjnie samochodowe. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 2000 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 30 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 2000 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 496.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
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E.17U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 
4)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
5)dopuszcza się stacje paliw; 
6)dopuszcza się myjnie samochodowe. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 2000 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 30 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 2000 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 497.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.18U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, sportu 
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i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
4)dopuszcza się stacje paliw; 
5)dopuszcza się myjnie samochodowe. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,2; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 2000 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 30 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 2000 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 498.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.19U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby kultury, nauki, oświaty, służby 
zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 4,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 70% powierzchni działki budowlanej; 

Id: D2E33122-D58A-4F7A-B5E9-3C8FCABE165E. Podpisany Strona 366



4)maksymalna wysokość zabudowy: 14 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 499.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.20U       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, 
służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
3)dopuszcza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
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TECHNICZNEJ 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 500.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.1UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
7)dopuszcza się stacje paliw; 
8)dopuszcza się myjnie samochodowe. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 13 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 501.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.2UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, budynki przemysłowe, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia 
budowlane związane z tą zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
7)dopuszcza się stacje paliw; 
8)dopuszcza się myjnie samochodowe; 
9)dopuszcza się urządzenia fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 1. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 15 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
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10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 502.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.3UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 20% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 10 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 400 m2. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 503.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.4UP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zabudowy usługowo-produkcyjnej; 
2)funkcję usługową należy rozumieć jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług (jak: 
usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi finansowe, 
usługi rzemiosła), drobnej produkcji typu piekarnia, cukiernia, kultury, nauki, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty 
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i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcję produkcyjną należy rozumieć jako obiekty produkcyjne, składy i magazyny oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
4)nie określa się proporcji pomiędzy funkcją usługową i produkcyjną na działce budowlanej; 
5)dopuszcza się łączenie funkcji usługowej i produkcyjnej w tym samym budynku; 
6)dopuszcza się obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2; 
7)dopuszcza się stacje obsługi pojazdów; 
8)dopuszcza się myjnie samochodowe; 
9)dopuszcza się urządzenia fotowoltaiczne o mocy przekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 pkt 1. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 40% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu; 
7)minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 2000 m2. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 30 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 2000 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej; 
6)odprowadzanie ścieków przemysłowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
8)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
9)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
10)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
11)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 504.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.1US       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren sportu i rekreacji, rozumiany jako urządzenia, obiekty i budynki sportu i rekreacji oraz obiekty i urządzenia budowlane związane z tą 
zabudową; 
2)dopuszcza się funkcję usługową, rozumianą jako obiekty, budynki i lokale użytkowe przeznaczone na potrzeby handlu, gastronomii, usług 
(jak: usługi biurowe i konferencyjne, usługi związane z działalnością twórczą i projektową, usługi związane z obsługą firm, usługi 
finansowe, usługi rzemiosła), zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, kultury, nauki, oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej 
i socjalnej, administracji oraz innych podobnych funkcji, a także obiekty i urządzenia budowlane związane z tą zabudową; 
3)funkcja usługowa może stanowić nie więcej niż 50% powierzchni całkowitej zabudowy na działce budowlanej; 
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4)dopuszcza się łączenie funkcji sportu i rekreacji oraz funkcji usługowej w tym samym budynku. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 4,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 60% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 14 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
5.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 505.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.1R       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren rolniczy; 
2)dopuszcza się zabudowę związaną z produkcją rolniczą, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,3; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 8 m; 
5)geometria dachu: dwuspadowy lub czterospadowy. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 

Id: D2E33122-D58A-4F7A-B5E9-3C8FCABE165E. Podpisany Strona 372



w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 506.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.1ZL       
       
2.PRZEZNACZENIE: las. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 507.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.2ZL       
       
2.PRZEZNACZENIE: las. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
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7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 508.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.1ZP E.2ZP E.3ZP E.4ZP E.5ZP   
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 509.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.6ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 510.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.7ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się pomniki. 
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3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 511.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.8ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się pomniki; 
4)dopuszcza się ujęcie wody. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych; 
2)w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 512.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.9ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
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2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 513.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.10ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 514.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.11ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się obiekty kultury, sportu i rekreacji; 
4)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: 
dopuszcza się umieszczanie obiektów małej architektury, tymczasowych obiektów usługowo-handlowych, urządzeń technicznych i zieleni. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 515.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.12ZP       
       

Id: D2E33122-D58A-4F7A-B5E9-3C8FCABE165E. Podpisany Strona 376



2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 516.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.13ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 517.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.14ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
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2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 518.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.15ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się studnie dla ujęć wody. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych; 
2)w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 519.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.16ZP       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się studnie dla ujęć wody. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych; 
2)w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 520.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.17ZP       
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2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych; 
2)w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 521.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.18ZP E.19ZP      
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne; 
3)dopuszcza się pomniki. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 522.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.20ZP E.21ZP E.22ZP E.23ZP E.24ZP   
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren zieleni urządzonej; 
2)dopuszcza się terenowe urządzenia sportowe i rekreacyjne. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)ze względu na dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, określony przepisami o ochronie środowiska, teren zalicza się do terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych; 
2)w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
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minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 523.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.1ZD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren ogrodu działkowego. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,3; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)altana działkowa: zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b)inne obiekty budowlane: 6 m; 
5)geometria dachu: 
a)altana działkowa: zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 524.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.2ZD       
       
2.PRZEZNACZENIE:  
1)teren ogrodu działkowego; 
2)dopuszcza się ujęcie wody. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
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z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,3; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)altana działkowa: zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b)inne obiekty budowlane: 6 m; 
5)geometria dachu: 
a)altana działkowa: zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
8.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 525.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.3ZD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren ogrodu działkowego. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,3; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)altana działkowa: zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b)inne obiekty budowlane: 6 m; 
5)geometria dachu: 
a)altana działkowa: zgodnie z przepisami odrębnymi, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
1)w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi; 
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2)w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 526.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.1ZC       
       
2.PRZEZNACZENIE: cmentarz. 
3.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
1)dla obiektu objętego ochroną konserwatorską ustala się nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym 
gabarytów, kolorystyki, rodzaju materiałów budowlanych, detalu architektonicznego; 
2)dla budynku objętego ochroną konserwatorską ustala się: 
a)nakaz zachowania historycznych cech oraz elementów architektonicznych, w tym: gabarytów, geometrii dachu, wielkości i położenia 
otworów okiennych i drzwiowych, kolorystyki i rodzaju materiałów wykończeniowych elewacji, detalu architektonicznego, 
b)zakaz stosowania materiałów budowlanych, jak: pokrycia dachowe bitumiczne, okładziny elewacyjne z tworzyw sztucznych, 
c)zakaz stosowania urządzeń budowlanych, jak: urządzenia instalacyjne, urządzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne, mogących naruszyć 
historyczny wizerunek budynku, 
d)dopuszczenie wykonania robót budowlanych, w wyniku których nastąpi zmiana parametrów użytkowych lub technicznych budynku, 
z zastrzeżeniem lit. a, b, c. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 1,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: 8 m, 
c)inne obiekty budowlane: 5 m; 
5)geometria dachu: 
a)budynek objęty ochroną konserwatorską: zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, 
b)inne budynki: dowolny typ dachu. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
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5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 527.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.1KDGP       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy głównej ruchu przyspieszonego. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 50 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 528.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.1KDG       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy głównej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 25 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
1)w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
2)w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 529.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.2KDG       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy głównej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 25 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 
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§ 530.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.3KDG       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy głównej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 25 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 531.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.1KDL       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy lokalnej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 532.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.2KDL       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy lokalnej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 533.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.3KDL       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy lokalnej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 15%. 
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PROCENTOWA: 

§ 534.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.4KDL       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy lokalnej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” obowiązuje zakaz podejmowania działań mogących negatywnie 
oddziaływać na walory tego obszaru, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 535.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.5KDL       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy lokalnej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 536.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.6KDL       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy lokalnej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 537.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.1KDD E.2KDD E.3KDD     
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 538.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
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E.4KDD E.5KDD      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 539.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.6KDD E.7KDD E.8KDD E.9KDD E.10KDD E.11KDD E.12KDD 
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 540.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.13KDD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 7 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 541.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.14KDD E.15KDD      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 6 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 542.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.16KDD E.17KDD E.18KDD     
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 
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§ 543.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.19KDD E.20KDD      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 15 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 544.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.21KDD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 545.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.22KDD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 15 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
na obszarze chronionego krajobrazu „Lasy Stobrawsko-Turawskie” obowiązuje zakaz podejmowania działań mogących negatywnie 
oddziaływać na walory tego obszaru, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW: 
w granicach zabytku archeologicznego wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 546.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.23KDD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 15 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 547.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
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1.SYMBOL: 
E.24KDD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 548.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.25KDD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 549.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.26KDD       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 12 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 550.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.27KDD E.28KDD E.29KDD E.30KDD E.31KDD   
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi klasy dojazdowej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 551.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.1KDPJ       
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2.PRZEZNACZENIE: teren ciągu pieszo-jezdnego. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 7 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony sanitarnej cmentarza obowiązują ograniczenia związane z lokalizacją zabudowy oraz ujęć wody, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 552.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.2KDPJ E.3KDPJ E.4KDPJ E.5KDPJ    
       
2.PRZEZNACZENIE: teren ciągu pieszo-jezdnego. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 6 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 553.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.6KDPJ       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren ciągu pieszo-jezdnego. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 8 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 554.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.1KDP E.2KDP E.3KDP E.4KDP E.5KDP E.6KDP E.7KDP 
       
2.PRZEZNACZENIE: teren ciągu pieszego. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: 

nie mniej niż 5 m, zgodnie z rysunkiem planu, z wyłączeniem odcinków 
istniejących, które nie spełniają tego parametru. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 555.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.8KDP E.9KDP      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren ciągu pieszego. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 5 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 556.  
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Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.1KDW E.2KDW E.3KDW     
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi wewnętrznej. 
3.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 10 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 557.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.4KDW E.5KDW E.6KDW     
       
2.PRZEZNACZENIE: teren drogi wewnętrznej. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
4.SZEROKOŚĆ W LINIACH 
ROZGRANICZAJĄCYCH: nie mniej niż 8 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 558.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.1KS       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren parkingu i garaży. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 3 m; 
5)maksymalna wysokość zabudowy: 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: płaski. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 5 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 100 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
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6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 559.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.2KS E.3KS      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren parkingu i garaży. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 0,8; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 80% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 3 m; 
5)maksymalna wysokość zabudowy:; 
6)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
7)geometria dachu: płaski. 
4.SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH PLANEM (parametry 
działek uzyskiwane w wyniku scalania i podziału nieruchomości): 
1)minimalna szerokość frontów działek: 5 m; 
2)minimalna powierzchnia działek: 100 m2; 
3)kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego: nie mniejszy niż 45°; 
4)ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie dotyczą wydzieleń dla systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 560.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.1KK       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren komunikacji kolejowej, rozumiany jako urządzenia, obiekty i budynki kolejowe oraz obiekty i urządzenia 

budowlane związane z tą zabudową. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 3,0; 
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2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 10 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
1)w granicach terenu zamkniętego obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
2)w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dróg, dojść, dojazdów, miejsc 
postojowych, dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, 
ciepłowniczych i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 561.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.1E E.2E E.3E E.4E    
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,0 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 
a)teren E.1E: 8 m, 
b)teren E.2E, E.3E, E.4E: 4 m; 
5)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 562.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.1G       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – gazownictwo. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,0 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 0% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 100% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 6 m; 
5)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
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dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 563.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.1W       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – wodociągi. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,0 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 4 m; 
5)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w sąsiedztwie linii kolejowej obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 564.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.2W       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – wodociągi. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,0 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 80% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 10% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 4 m; 
5)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 565.  

Id: D2E33122-D58A-4F7A-B5E9-3C8FCABE165E. Podpisany Strona 393



Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.3W E.4W      
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – wodociągi. 
3.ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: 
w strefie ochrony ujęcia wody obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów oraz korzystania z wody, zgodnie 
z przepisami odrębnymi. 
4.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,0, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 
a)teren E.3W: 80% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren E.4W: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 
a)teren E.3W: 10% powierzchni działki budowlanej, 
b)teren E.4W: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 12 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
5.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
6.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej i indywidualnych ujęć wody, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
7.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 566.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.1K       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – kanalizacja. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,0 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 8 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU: 
w strefie oddziaływania napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia 
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w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały. 
6.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

§ 567.  

Karta terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Namysłów STREFA E 
1.SYMBOL: 
E.1C       
       
2.PRZEZNACZENIE: teren infrastruktury technicznej – ciepłownictwo. 
3.ZASADY, PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU: 
1)intensywność zabudowy: 
a)minimalna: 0,01, 
b)maksymalna: 2,0; 
2)minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10% powierzchni działki budowlanej; 
3)maksymalna powierzchnia zabudowy: 50% powierzchni działki budowlanej; 
4)maksymalna wysokość zabudowy: 18 m; 
5)linia zabudowy: zgodnie z rysunkiem planu; 
6)geometria dachu: dowolny typ dachu. 
4.ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ: 
1)dopuszcza się budowę i przebudowę systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym dojść, dojazdów, miejsc postojowych, 
dróg dla rowerów, przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych 
i telekomunikacyjnych; 
2)usytuowanie systemów, o których mowa w pkt 1, nie może naruszać przepisów odrębnych i innych przepisów uchwały; 
3)warunki powiązań z układem zewnętrznym: 
a)układ komunikacyjny: przez sieć dróg, 
b)sieci infrastruktury technicznej: przez systemy infrastruktury technicznej; 
4)zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
5)odprowadzanie ścieków bytowych: do sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych; 
6)odprowadzanie wód opadowych i roztopowych: zgodnie z przepisami odrębnymi; 
7)zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elektroenergetycznej i energii promieniowania słonecznego; 
8)zaopatrzenie w ciepło: z niskoemisyjnych i nieemisyjnych źródeł ciepła; 
9)zaopatrzenie w gaz: z sieci gazowej lub indywidualnie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 
10)gospodarka odpadami: zgodnie z przepisami odrębnymi. 
5.STAWKA 
PROCENTOWA: 15%. 

  
Rozdział 3. 

Przepisy końcowe 

§ 568. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

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

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Kazimierz Kos 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 384/VIII/21

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia 11 lutego 2021 r.

Rysunek planu w skali 1:2000
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 384/VIII/21 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia 11 lutego 2021 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293, ze zm.) Rada Miejska w Namysłowie rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. Uwagi wniesione w trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w dniach 
od 28 września 2020 r. do 26 października 2020 r. rozstrzyga się w następujący sposób: 

1. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 29 września 2020 r., dotyczącej zwiększenia maksymalnej 
intensywności zabudowy do 1,2, zmniejszenia minimalnej powierzchni biologicznie czynnej do 20%, zwiększenia 
maksymalnej powierzchni zabudowy do 70%, na dz. nr 501/137 (teren B.27MU). 

Uzasadnienie: brak jest podstaw merytorycznych do uwzględnienia uwagi, uwaga zawiera jedynie wskazanie 
innych, niż w planie obowiązującym, parametrów i wskaźników urbanistycznych, bez uzasadnienia celu zmiany 
tych parametrów. 

2. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 29 września 2020 r., dotyczącej dopuszczenia instalacji 
fotowoltaicznych na dz. nr 20/2, 22/2 (C.1UP). 

Uzasadnienie: na wskazanym terenie zgodnie, z projektem planu, dopuszcza się urządzenia fotowoltaiczne. 

3. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 1 października 2020 r., dotyczącą przeznaczenia części terenu B.13ZP 
(dz. nr 824) na rozbudowę sieci dróg osiedlowych. 

4. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 1 października 2020 r., dotyczącą zmiany zapisu dotyczącego 
geometrii dachu i wprowadzenia zapisu: dowolny typ dachu na dz. nr 265 (teren 1MU). 

5. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 1 października 2020 r., dotyczącej zwiększenia maksymalnej 
powierzchni zabudowy na dz. nr 852/18, 852/19 (teren C.11UP) do 60%. 

Uzasadnienie: zgodnie z projektem planu na terenie C.11UP maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 75% 
pow. działki budowlanej. 

6. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 6 października 2020 r., dotyczącą zmiany przebiegu nieprzekraczalnej 
linii zabudowy na dz. nr 1141/1 (teren B.5U). 

7. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 6 października 2020 r., dotyczącą zmiany przebiegu nieprzekraczalnej 
linii zabudowy na dz. nr 1108/7 (teren B.9MU). 

8. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 6 października 2020 r., dotyczącej zmiany parametrów zabudowy 
oraz dopuszczenia budynków wielorodzinnych o powierzchni zabudowy 800 m² każdy, zmiany szczegółowych 
zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, wykreślenia terenu zamkniętego na dz. nr 71/1 (teren 
D.1MU). 

Uzasadnienie: brak jest podstaw merytorycznych do uwzględnienia uwagi, uwaga zawiera jedynie wskazanie 
innych, niż w planie obowiązującym, parametrów i wskaźników urbanistycznych, bez uzasadnienia celu zmiany 
tych parametrów; wskazany teren nie jest oznaczony w projekcie planu jako teren zamknięty. 

9. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 7 października 2020 r., dotyczącej zmiany przeznaczenia 
dz. nr 857/6 z terenu zieleni urządzonej (teren A.2ZP) na teren obsługi komunikacyjnej oraz zabudowy usługowej. 

Uzasadnienie: przeznaczenie terenu na zieleń urządzoną jest zgodne z planem obowiązującym, nie przewiduje 
się zmiany tego przeznaczenia, ponieważ teren ten posiada wyjątkowe walory przestrzenne i kompozycyjne – 
umożliwia niezakłócony wgląd na zabytkowe mury obronne, zamek oraz historyczną panoramę miasta, 
uwzględnienie uwagi byłoby ponadto niezgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Namysłów. 

10. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 8 października 2020 r., dotyczącą przeznaczenia części terenu 
B.13ZP na rozbudowę sieci dróg osiedlowych. 

11. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 8 października 2020 r., dotyczącą przeznaczenia części terenu 
B.13ZP na rozbudowę sieci dróg osiedlowych (uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §10). 
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12. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 8 października 2020 r., dotyczącą przeznaczenia części terenu 
B.13ZP na rozbudowę sieci dróg osiedlowych (uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §10). 

13. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 8 października 2020 r., dotyczącą przeznaczenia części terenu 
B.13ZP na rozbudowę sieci dróg osiedlowych (uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §10). 

14. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 8 października 2020 r., dotyczącą przeznaczenia części terenu 
B.13ZP na rozbudowę sieci dróg osiedlowych (uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §10). 

15. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 8 października 2020 r., dotyczącą przeznaczenia części terenu 
B.13ZP na rozbudowę sieci dróg osiedlowych (uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §10). 

16. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 8 października 2020 r., dotyczącą przeznaczenia części terenu 
B.13ZP na rozbudowę sieci dróg osiedlowych (uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §10). 

17. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 8 października 2020 r., dotyczącą przeznaczenia części terenu 
B.13ZP na rozbudowę sieci dróg osiedlowych (uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §10). 

18. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 8 października 2020 r., dotyczącą przeznaczenia części terenu 
B.13ZP na rozbudowę sieci dróg osiedlowych (uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §10). 

19. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 8 października 2020 r., dotyczącą przeznaczenia części terenu 
B.13ZP na rozbudowę sieci dróg osiedlowych (uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §10). 

20. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 8 października 2020 r., dotyczącą przeznaczenia części terenu 
B.13ZP na rozbudowę sieci dróg osiedlowych (uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §10). 

21. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 8 października 2020 r., dotyczącą przeznaczenia części terenu 
B.13ZP na rozbudowę sieci dróg osiedlowych (uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §10). 

22. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 8 października 2020 r., dotyczącą przeznaczenia części terenu 
B.13ZP na rozbudowę sieci dróg osiedlowych (uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §10). 

23. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 8 października 2020 r., dotyczącą przeznaczenia części terenu 
B.13ZP na rozbudowę sieci dróg osiedlowych (uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §10). 

24. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 8 października 2020 r., dotyczącą przeznaczenia części terenu 
B.13ZP na rozbudowę sieci dróg osiedlowych (uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §10). 

25. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 9 października 2020 r., dotyczącą dopuszczenia możliwości 
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącej części budynku stanowiącej funkcję mieszkalną na dz. nr 237/6 
(teren C.6UP). 

26. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 12 października 2020 r., dotyczącej dopuszczenia stacji obsługi 
pojazdów (warsztatu samochodowego) na dz. nr 444 (teren C.21MU). 

Uzasadnienie: dopuszczenie stacji obsługi pojazdów mogłoby spowodować zwiększenie negatywnych 
oddziaływań na znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie budynki mieszkalne jednorodzinne, byłoby to również 
niepożądane ze względu na znajdujący się w bliskim sąsiedztwie zabytkowy kościół. 

27. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 13 października 2020 r., dotyczącej zmiany zapisów dotyczących 
ilości miejsc do parkowania na dz. nr 1108/7 i 1141/1 (teren B.9MU, B.5U). 

Uzasadnienie: zgodnie z projektem planu wymóg realizacji miejsc do parkowania nie dotyczy istniejących 
obiektów budowlanych, a więc w przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy obiektów, które znajdują się 
na terenach B.5U i B.9MU, taki obowiązek nie będzie wymagany. 

28. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 14 października 2020 r., dotyczącą dopuszczenia na dz. nr 1137/1, 
1137/2 (teren B.6U) myjni samochodowej oraz stacji obsługi pojazdów (warsztatu samochodowego). 

29. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 19 października 2020 r., dotyczącą zmiany parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy na dz. nr 1029/1, 1031/1 (teren B.3MU, B.4MU). 

30. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 22 października 2020 r., dotyczącą dopuszczenia budowy 
samoobsługowej dwustanowiskowej myjni samochodowej oraz istniejącej stacji paliw LPG na dz. nr 44 (teren 
B.32MU). 
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31. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 26 października 2020 r., dotyczącą doprecyzowania zapisów 
dotyczących przeznaczenia terenu oraz dopuszczenia przyzakładowej oczyszczalni ścieków na działkach nr 1288/1, 
1288/2, 1288/3, 831/23 (teren C.8UP), a także pozostawienia zapisów obowiązującego planu dla dz. nr 1065, 
1064/10, 1064/5 (teren A.12U). 

32. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 26 października 2020 r., dotyczącej dodania zapisów 
w przeznaczeniu terenu umożliwiających prowadzenie działalności hotelarskiej, handlowej i spożywczej na dz. 
nr 1288/6 (teren C.16U). 

Uzasadnienie: projekt planu dopuszcza drobną produkcję typu piekarnia, cukiernia co pozwala na realizację 
produkcji spożywczej, hotel jest budynkiem zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego i jest dopuszczony 
w projekcie planu. 

33. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 27 października 2020 r., dotyczącą dopuszczenia budowy 
samoobsługowej dwustanowiskowej myjni samochodowej oraz istniejącej stacji paliw LPG na dz. nr 44 (teren 
B.32MU). 

34. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 4 listopada 2020 r., dotyczącej zwiększenia maksymalnej 
powierzchni zabudowy do 95% na dz. nr 1287/2 (teren C.7U). 

Uzasadnienie: zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Namysłów na terenach zabudowy usługowej (poza centrum historycznym) maksymalna powierzchnia zabudowy 
może wynieść 70%. 

35. Uwzględnia się w części uwagę wniesioną dnia 5 listopada 2020 r., dotyczącą: 

1) wprowadzenia zapisu dotyczącego możliwości budowy nowych studni dla ujęcia wody na terenach E.15ZP, 
E.16ZP - w tym zakresie uwaga uwzględniona; 

2) dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na dz. nr 593/6 i 593/8 - w tym zakresie uwaga 
nieuwzględniona – ze względu na niezgodność ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Namysłów; 

3) zwrócenia uwagi, że na terenach E.41MN, E.42MN, E.43MN, E.44MN nie jest przewidziana budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej- w tym zakresie uwaga nieuwzględniona – projekt planu przewiduje możliwość 
budowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

4) uzupełnienia zapisu o dozwolonym czasowym gromadzeniu odpadów na obiekcie sortowni i PSZOK na terenie 
D.1UP - w tym zakresie uwaga nieuwzględniona – projekt planu dopuszcza punkt zbierania odpadów. 

36. Uwzględnia się w części uwagę wniesioną dnia 6 listopada 2020 r., dotyczącą: 

1) uaktualnienia mapy zawierającej nieistniejące budynki - w tym zakresie uwaga uwzględniona; 

2) dopuszczenia na dz. nr 581/4 zabudowy mieszkaniowej - w tym zakresie uwaga nieuwzględniona, 
dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej byłoby niezgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów; 

3) usunięcia zapisu o obiektach zabytkowych, na terenie nie ma takich obiektów - w tym zakresie uwaga 
uwzględniona; 

4) braku zgody na przeznaczenie części dz. 581/4 na zieleń - w tym zakresie uwaga uwzględniona; 

5) dopuszczenia budynków z wydzielonym mieszkaniem - w tym zakresie uwaga nieuwzględniona, dopuszczenie 
funkcji mieszkalnej byłoby niezgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Namysłów; 

6) dopuszczenia budowy i przebudowy urządzeń i instalacji systemów telefonii komórkowej – w tym zakresie 
uwaga nieuwzględniona, projekt planu (w odróżnieniu od planu obowiązującego) nie wprowadza zakazu 
budowy i przebudowy urządzeń i instalacji systemu telefonii komórkowej. 

37. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 9 listopada 2020 r., dotyczącej zwiększenia maksymalnej 
powierzchni zabudowy do 80% na dz. nr 1137/1 i 1137/2 (teren B.6U). 

Uzasadnienie: zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Namysłów na terenach zabudowy usługowej maksymalna powierzchnia zabudowy może wynieść 70%. 

38. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 9 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę. 
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39. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 9 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 

40. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 9 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 

41. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 9 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 

42. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 9 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 

43. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 9 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 

44. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 9 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 

45. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 9 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 

46. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 9 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 

47. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 9 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 

48. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 9 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 

49. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 9 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 

50. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 9 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 

51. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 9 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 
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52. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 9 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 

53. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 9 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 

54. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 9 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 

55. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 9 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 

56. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 9 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 

57. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 9 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 

58. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 9 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 

59. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 9 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 

60. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 10 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 

61. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 10 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 

62. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 10 listopada 2020 r., dotyczącej: 

1) pozostawienia przeznaczenia dz. nr 93, 94, 95, 98 (teren E.3MU) pod zabudowę jednorodzinną, jak w planie 
obowiązującym; 

2) pozostawienia przeznaczenia dz. nr 145/69, 146, 187/1 (teren E.2MU) jak w planie obowiązującym lub 
wprowadzenia zapisów chroniących mieszkańców sąsiednich działek przed możliwością organizacji usług 
i produkcji uciążliwej. 

Uzasadnienie: na ww. terenach nie przewiduje się funkcji uciążliwych, przeznaczenie na zabudowę usługowo-
mieszkaniową jest zgodne ze stanem istniejącym oraz wnioskami wniesionymi do planu. 

63. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 10 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 
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64. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 10 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 

65. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 10 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 

66. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 10 listopada 2020 r., dotyczącą wprowadzenia ograniczenia liczby 
lokali na terenach C.40MN-C.57MN do jednego przypadającego na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny (nie 
więcej niż 2 lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej) lub innego zapisu uniemożliwiającego taką zabudowę 
(uwaga tożsama z uwagą, o której mowa w §38). 

67. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 10 listopada 2020 r., dotyczącej dopuszczenia dachów płaskich 
na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w obrębie Osiedla Leśnego (pomiędzy ul. Grunwaldzką, 
Oławską i Kościuszki). 

Uzasadnienie: na wskazanym terenie ze względu na istniejące uwarunkowania nie przewiduje się dachów 
płaskich dla budynków mieszkalnych. 

68. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 10 listopada 2020 r., dotyczącej dopuszczenia instalacji 
fotowoltaicznych oraz agroturystyki, altan, domów modułowych, terenów rekreacyjnych i stawów na dz. nr 90 i 91 
(teren D.8R). 

Uzasadnienie: ww. działki stanowią teren rolniczy, nie przewiduje się dopuszczenia na nich zabudowy 
niezwiązanej z produkcją rolniczą. 

69. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 10 listopada 2020 r., dotyczącą zmniejszenia udziału powierzchni 
biologicznie czynnej do 0% lub 5% powierzchni działki na dz. nr 1056/1 (teren B.5MU). 

70. Uwzględnia się w części uwagę wniesioną dnia 10 listopada 2020 r., dotyczącą: 

1) wykreślenia zapisu „o powierzchni zabudowy do 400 m² każdy” – w tym zakresie uwaga nieuwzględniona; 

2) zmiany maksymalnej intensywności zabudowy na 0,95 – w tym zakresie uwaga uwzględniona; 

na dz. nr 1281, 314/7, 300/3, 300/4, 300/5, 300/6, 300/7, 300/8, 300/9, 300/10 (teren C.14MU i C.15MU). 

Uzasadnienie: określona powierzchnia zabudowy dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych jest 
odpowiednia do realizacji zabudowy nawiązującej skalą i gabarytami do zabudowy tej części miasta. 

71. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 10 listopada 2020 r., dotyczącą zmiany zapisu w planie 
określającego szerokość wydzielanego ciągu pieszo-jezdnego o długości 200 m i zmniejszenie jej do 6 m na 
dz. nr 296/2 (teren C.12MU). 

72. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 10 listopada 2020 r., dotyczącej: 

1) umożliwienia na dz. nr 63/1 (teren D.5R) realizacji stawu rybnego, dopuszczenia wykonania zbiornika 
retencyjnego, dopuszczenia kąpieliska (stawu kąpieliskowego), wykreślenia zapisu o korytarzu ekologicznym 
doliny rzeki Widawy, wykreślenia zapisu dotyczącego ochrony siedlisk przyrodniczych i ochrony tras 
migracyjnych chronionych gatunków zwierząt oraz zachowania w stanie niezmienionym szczególnie cennych 
tworów przyrody nieożywionej; 

2) zmiany przeznaczenia dz. nr 562/13 (teren E.2UP) na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i usługowej. 

Uzasadnienie: 

3) dz. nr 63/1 (teren D.5R) stanowi teren rolniczy, nie przewiduje się zmiany zasad zabudowy i zagospodarowania 
tego terenu; 

4) nie przewiduje się zmiany przeznaczenia dz. nr 562/13 (teren E.2UP) ze względu na istniejące sąsiedztwo 
i przeznaczenie terenu określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Namysłów. 

73. Uwzględnia się w części uwagę wniesioną dnia 9 listopada 2020 r., dotyczącą: 
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1) wprowadzenia zapisu dotyczącego możliwości budowy nowych studni dla ujęcia wody na terenach E.15ZP, 
E.16ZP - w tym zakresie uwaga uwzględniona; 

2) dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na dz. nr 593/6 i 593/8 - w tym zakresie uwaga 
nieuwzględniona – ze względu na niezgodność ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Namysłów; 

3) zwrócenia uwagi, że na terenach E.41MN, E.42MN, E.43MN, E.44MN nie jest przewidziana budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej- w tym zakresie uwaga nieuwzględniona – projekt planu przewiduje możliwość 
budowy i przebudowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

4) uzupełnienia zapisu o dozwolonym czasowym gromadzeniu odpadów na obiekcie sortowni i PSZOK na terenie 
D.1UP - w tym zakresie uwaga nieuwzględniona – projekt planu dopuszcza punkt zbierania odpadów. 

§ 2. Uwagi wniesione w trakcie drugiego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w dniach 
od 4 grudnia 2020 r. do 7 stycznia 2021 r. rozstrzyga się w następujący sposób: 

1. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 7 grudnia 2020 r., dotyczącej wykreślenia w karcie terenu 
C.20MN (dz. nr 1286) w pkt 2 słowa „wolnostojące”. 

Uzasadnienie: wykreślenie słowa „wolnostojące” pozwoliłoby na realizację zabudowy o niepożądanych 
parametrach. 

2. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 17 grudnia 2020 r., dotyczącej dopuszczenia na dz. nr 71/1 (teren 
D.1MU) budynków wielorodzinnych o powierzchni zabudowy 800 m² każdy; zmiany parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; zmiany szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości. 

Uzasadnienie: brak jest podstaw merytorycznych do uwzględnienia uwagi, uwaga zawiera jedynie wskazanie 
innych, niż w planie obowiązującym, parametrów i wskaźników urbanistycznych, bez uzasadnienia celu zmiany 
tych parametrów. 

3. Uwzględnia się w części uwagę wniesioną dnia 21 grudnia 2020 r., dotyczącą: 

1) zachowania definicji dachu czterospadowego i dwuspadowego w brzmieniu obowiązującego planu - w tym 
zakresie uwaga nieuwzględniona – definicje użyte w projekcie planu doprecyzowują definicje użyte w planie 
obowiązującym; 

2) rozszerzenia treści definicji nieprzekraczalnej linii zabudowy i umożliwienie wykonania wejścia 
dostosowanego dla osoby niepełnosprawnej w odległości większej niż 1,5 m od linii zabudowy – w tym 
zakresie uwaga uwzględniona, uwzględnienie uwagi nie wymaga ponowienia opiniowania i uzgadniania oraz 
ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, ponieważ wynika z uwzględnienia przepisów 
odrębnych; 

3) nie wyznaczania strefy sanitarnej dla cmentarza przy ulicy Oławskiej i Łączańskiej - w tym zakresie uwaga 
nieuwzględniona – cmentarze przy ul. Oławskiej i Łączańskiej posiadają status cmentarza, w związku z tym 
mają do nich zastosowanie przepisy dotyczące cmentarzy i wyznaczania stref sanitarnych. 

4. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 23 grudnia 2020 r., dotyczącą zwiększenia maksymalnej 
intensywności zabudowy do 2,0 oraz zwiększenia maksymalnej powierzchni zabudowy do 75% na dz. nr 1245/1, 
1245/2 (teren C.10UP), uwzględnienie uwagi nie wymaga ponowienia opiniowania i uzgadniania oraz ponownego 
wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, ponieważ wprowadzone zmiany nie są istotne w kontekście 
całego planu, są to zmiany indywidualne, odnoszące się do konkretnej działki i nie naruszające interesów 
właścicieli innych nieruchomości. 

5. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 14 grudnia 2020 r., dotyczącej: 

1) oznaczenia graficznego na dz. 18/3 – dz. nr 18/3 od strony północnej graniczy z dz. nr 18/98, linia widoczna 
w północno-wschodnim narożniku dz. nr 18/3 ilustruje przebieg granicy rowu przed wydzieleniem tej działki; 

2) możliwości dopuszczenia zabudowy o dachach nachylonych pod kątem od 25° - nie przewiduje się zmiany 
określonego kąta nachylenia dachu; 

3) budowy drogi E.22KDD - plan miejscowy nie określa terminów realizacji dróg; 

4) zagospodarowania terenu E.40MN - nie przewiduje się zmiany przeznaczenia terenu E.40MN na las; 

5) dróg wewnętrznych E.1KDW, E.2KDW, E.3KDW, E.6KDW - plan miejscowy nie określa sposobu 
zarządzania dróg. 
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6. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 5 stycznia 2021 r., dotyczącej: 

1) dopuszczenia na dz. nr 503/28 (teren B.6MN) budynków w zabudowie bliźniaczej – ze względu na istniejące 
uwarunkowania (m.in. sąsiedztwo) nie przewiduje się budynków w zabudowie bliźniaczej; 

2) dopuszczenia dowolnej formy dachów - ze względu na istniejące uwarunkowania (m.in. sąsiedztwo) 
nie przewiduje się dopuszczenia dowolnej geometrii dachu; 

3) zmiany minimalnej szerokości frontów działek na 10 m dla zabudowy bliźniaczej - nie przewiduje się zmiany 
określonych parametrów działek; 

4) zmiany minimalnej powierzchni działek na 400 m²  nie przewiduje się zmiany określonych parametrów 
działek. 

7. Uwzględnia się w części uwagę wniesioną dnia 5 stycznia 2021 r., dotyczącą: 

1) zmiany minimalnej powierzchni działki na 250 m² przy zabudowie szeregowej na dz. nr 1291/7 (teren C.1MU) 
- w tym zakresie uwaga nieuwzględniona – na tym etapie sporządzania planu nie przewiduje się zmiany 
określonych parametrów działek, nie złożono wniosków do planu w tym zakresie, jak również uwag po 
pierwszym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu; 

2) zmiany minimalnej szerokości frontu działki na 6 m w przypadku zabudowy szeregowej i bliźniaczej - w tym 
zakresie uwaga nieuwzględniona – na tym etapie sporządzania planu nie przewiduje się zmiany określonych 
parametrów działek, nie złożono wniosków do planu w tym zakresie, jak również uwag po pierwszym 
wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu; 

3) zmniejszenia odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy z 6 do 5 m od drogi C.6KDD - w tym zakresie uwaga 
uwzględniona, uwzględnienie uwagi nie wymaga ponowienia opiniowania i uzgadniania oraz ponownego 
wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, ponieważ wprowadzone zmiany nie są istotne w kontekście 
całego planu, są to zmiany indywidualne, odnoszące się do konkretnej działki i nie naruszające interesów 
właścicieli innych nieruchomości. 

8. Uwzględnia się w części uwagę wniesioną dnia 5 stycznia 2021 r., dotyczącą: 

1) zmiany minimalnej powierzchni działki na 250 m² przy zabudowie szeregowej na dz. nr 1291/2, 1291/15, 
1291/6 (teren C.1MU) - w tym zakresie uwaga nieuwzględniona – na tym etapie sporządzania planu 
nie przewiduje się zmiany określonych parametrów działek, nie złożono wniosków do planu w tym zakresie, 
jak również uwag po pierwszym wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu; 

2) zmiany minimalnej szerokości frontu działki na 6 m w przypadku zabudowy szeregowej i bliźniaczej - w tym 
zakresie uwaga nieuwzględniona – na tym etapie sporządzania planu nie przewiduje się zmiany określonych 
parametrów działek, nie złożono wniosków do planu w tym zakresie, jak również uwag po pierwszym 
wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu; 

3) zmniejszenia odległości nieprzekraczalnej linii zabudowy z 6 do 5 m od drogi C.6KDD - w tym zakresie uwaga 
uwzględniona, uwzględnienie uwagi nie wymaga ponowienia opiniowania i uzgadniania oraz ponownego 
wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, ponieważ wprowadzone zmiany nie są istotne w kontekście 
całego planu, są to zmiany indywidualne, odnoszące się do konkretnej działki i nie naruszające interesów 
właścicieli innych nieruchomości. 

9. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 11 stycznia 2021 r., dotyczącej zmiany przebiegu 
nieprzekraczalnych linii zabudowy na dz. nr 250/16 (teren C.8U). 

Uzasadnienie: na tym etapie sporządzania planu nie przewiduje się zmiany przebiegu linii zabudowy, 
nie złożono wniosków do planu w tym zakresie, jak również uwag po pierwszym wyłożeniu projektu planu do 
publicznego wglądu. 

10. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 19 stycznia 2021 r., dotyczącej dopuszczenia usług związanych 
z mechanika pojazdową, zmniejszenia linii zabudowy oraz zwiększenia powierzchni zabudowy do 70% na dz. 
nr 444 (teren C.21MU). 

Uzasadnienie: dopuszczenie stacji obsługi pojazdów mogłoby spowodować zwiększenie negatywnych 
oddziaływań na znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie budynki mieszkalne jednorodzinne, byłoby to również 
niepożądane ze względu na znajdujący się w bliskim sąsiedztwie zabytkowy kościół, natomiast określona w planie 
linia zabudowy oraz powierzchnia zabudowy umożliwiają realizację zabudowy. 
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11. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 19 stycznia 2021 r., dotyczącą rozszerzenia katalogu dopuszczonych 
usług o usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej, tak jak w planie obowiązującym, uwzględnienie uwagi 
nie wymaga ponowienia opiniowania i uzgadniania oraz ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu, ponieważ wprowadzone zmiany nie są istotne w kontekście całego planu, są to zmiany indywidualne, 
odnoszące się do konkretnej działki i nie naruszające interesów właścicieli innych nieruchomości. 

12. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 10 listopada 2020 r., dotyczącej: 

1) umożliwienia na dz. nr 63/1 (teren D.5R) realizacji stawu rybnego, dopuszczenia wykonania zbiornika 
retencyjnego, dopuszczenia kąpieliska (stawu kąpieliskowego), wykreślenia zapisu o korytarzu ekologicznym 
doliny rzeki Widawy, wykreślenia zapisu dotyczącego ochrony siedlisk przyrodniczych i ochrony tras 
migracyjnych chronionych gatunków zwierząt oraz zachowania w stanie niezmienionym szczególnie cennych 
tworów przyrody nieożywionej; 

2) zmiany przeznaczenia dz. nr 562/13 (teren E.2UP) na teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i usługowej, w tym domu spokojnej starości. 

Uzasadnienie: 

3) dz. nr 63/1 (teren D.5R) stanowi teren rolniczy, nie przewiduje się zmiany zasad zabudowy i zagospodarowania 
tego terenu; 

4) nie przewiduje się zmiany przeznaczenia dz. nr 562/13 (teren E.2UP) ze względu na istniejące sąsiedztwo 
i przeznaczenie terenu określone w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Namysłów. 

13. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 20 stycznia 2021 r., dotyczącej zmiany zapisu dotyczącego 
maksymalnej wysokości zabudowy z 13 m na 15 m na terenach C.4MU, C.15MU. 

Uzasadnienie: określona maksymalna wysokość zabudowy jest odpowiednia do realizacji zabudowy 
nawiązującej skalą i gabarytami do zabudowy tej części miasta. 

14. Uwzględnia się w części uwagę wniesioną dnia 20 stycznia 2021 r., dotyczącą: 

1) zmiany maksymalnej powierzchni zabudowy z 30% do 40% na terenie C.11MN - w tym zakresie uwaga 
uwzględniona, uwzględnienie uwagi nie wymaga ponowienia opiniowania i uzgadniania oraz ponownego 
wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, ponieważ wprowadzone zmiany nie są istotne w kontekście 
całego planu, są to zmiany indywidualne, odnoszące się do konkretnej działki i nie naruszające interesów 
właścicieli innych nieruchomości. 

2) zwiększenia maksymalnej intensywności zabudowy z 0,6 dla budynków w zabudowie bliźniaczej do 0,95 na 
terenie C.11MN - w tym zakresie uwaga nieuwzględniona - określona intensywność zabudowy dla budynków 
mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej jest wystarczająca dla realizacji zabudowy. 

15. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 20 stycznia 2021 r., dotyczącą zmiany maksymalnej powierzchni 
zabudowy z 30% do 35% na terenie E.39MN, uwzględnienie uwagi nie wymaga ponowienia opiniowania 
i uzgadniania oraz ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, ponieważ wprowadzone zmiany 
nie są istotne w kontekście całego planu, są to zmiany indywidualne, odnoszące się do konkretnej działki i nie 
naruszające interesów właścicieli innych nieruchomości. 

16. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 20 stycznia 2021 r., dotyczącą zmiany maksymalnej powierzchni 
zabudowy z 35% do 40% na terenie E.40MN, uwzględnienie uwagi nie wymaga ponowienia opiniowania 
i uzgadniania oraz ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, ponieważ wprowadzone zmiany 
nie są istotne w kontekście całego planu, są to zmiany indywidualne, odnoszące się do konkretnej działki i nie 
naruszające interesów właścicieli innych nieruchomości. 

17. Nie uwzględnia się uwagi wniesionej dnia 20 stycznia 2021 r., dotyczącej zmiany przeznaczenia działki 
nr 599/9 (teren E.1ZL) na cele nieleśne. 

Uzasadnienie: przeznaczenie działki na cele nieleśne byłoby niezgodne ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Namysłów. 

18. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 21 stycznia 2021 r., dotyczącą zmiany maksymalnej powierzchni 
zabudowy z 40% do 50% na dz. nr 501/137 (teren B.27MU), uwzględnienie uwagi nie wymaga ponowienia 
opiniowania i uzgadniania oraz ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, ponieważ 
wprowadzone zmiany nie są istotne w kontekście całego planu, są to zmiany indywidualne, odnoszące się do 
konkretnej działki i nie naruszające interesów właścicieli innych nieruchomości. 
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19. Uwzględnia się w części uwagę wniesioną dnia 21 stycznia 2021 r., dotyczącą rozszerzenia katalogu 
dopuszczonych usług o usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej jak w planie obowiązującym oraz usług 
związanych z przygotowaniem zwłok do pochówku, balsamowaniem zwłok, usług zakładów pogrzebowych, 
wynajmowanie przygotowanego miejsca w domach pogrzebowych. 

Uzasadnienie: dopuszczono usługi służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej. 

20. Uwzględnia się uwagę wniesioną dnia 21 stycznia 2021 r., dotyczącą rozszerzenia katalogu dopuszczonych 
usług o usługi ochrony zdrowia i opieki społecznej na dz. nr 853/30 (teren C.7U), uwzględnienie uwagi 
nie wymaga ponowienia opiniowania i uzgadniania oraz ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego 
wglądu, ponieważ wprowadzone zmiany nie są istotne w kontekście całego planu, są to zmiany indywidualne, 
odnoszące się do konkretnej działki i nie naruszające interesów właścicieli innych nieruchomości.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 384/VIII/21 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia 11 lutego 2021 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713, 1378), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Rada Miejska w Namysłowie rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, należące do zadań własnych gminy, w tym budowa sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej oraz komunikacji, realizowane będą etapowo. 

2. Finansowanie inwestycji, o których mowa w ust. 1, będzie dokonywane w oparciu o: 

1) dochody własne budżetu gminy; 

2) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej; 

3) inne źródła, w tym dotacje, pożyczki, kredyty, fundusze oraz w ramach partnerstwa publiczno prywatnego. 

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1, powierza się Burmistrzowi.
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 384/VIII/21 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia 11 lutego 2021 r. 

Zalacznik4.xml 

Zbiór danych przestrzennych w postaci dokumentu elektronicznego GML

Id: D2E33122-D58A-4F7A-B5E9-3C8FCABE165E. Podpisany Strona 1


    https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/AktPlanowaniaPrzestrzennego/PL.ZIPPZP.4178/160602-MPZP/miasto/Namysłów/rysunek/planu/20180222T000000   PL.ZIPPZP.4178/160602-MPZP miasto_Namysłów_rysunek_planu 20180222T000000 2018-02-22T00:00:00 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miasta Namysłów      2018-03-26 mapa zasadnicza       354603.0611277884 411475.32086895686 354609.1916481955 411458.89135122707 354615.3103818465 411442.58158861136 354621.5286918264 411427.0428555147 354627.8858652897 411411.5860209846 354633.85456558317 411396.7635758361 354639.7640223736 411381.89038391307 354658.1552080214 411347.335303112 354666.104330454 411343.4649513961 354683.1506389072 411318.8872987192 354741.16277579125 411241.74899278523 354741.6961849239 411237.0683399732 354788.93747745827 411116.90263280174 354801.58793306537 411034.0007878362 354834.57989894133 410941.4894696686 354836.314260453 410917.55347390485 354836.82883282285 410910.57352668844 354860.6689334102 410870.77474444185 354893.8948595673 410839.0799022303 354944.48652173113 410799.0446066865 354974.26730451547 410772.25077196275 355008.43690182175 410746.1463084851 355030.6616219962 410714.16221019364 355072.5839063674 410677.30770797015 355121.48325706925 410644.8561135315 355162.75002549496 410609.1621808577 355194.24571871944 410595.94575650967 355241.34506360535 410576.8038985493 355262.3404040793 410555.8582502708 355310.9459808096 410528.1105297438 355342.22660220787 410496.8791115919 355339.1187941674 410484.302356685 355332.19198831916 410474.7125186851 355163.27574102394 410367.235184887 354924.1423563063 410309.6523625769 354914.83680144977 410307.4169798614 354905.7153158188 410311.5013103079 354897.5995545471 410297.4572008205 354886.1074882969 410292.8231102365 355077.04452685826 410197.817976765 355194.11355264485 410152.15800699644 355198.76617243234 410150.34199675324 355197.48532372434 410114.37026406557 355194.230936124 410030.86256485747 355187.1426662877 409842.4884941581 355186.6578031834 409834.02557243477 355185.21770127397 409809.0469519927 355184.7099575447 409800.06396935636 355182.5823748894 409763.1411276159 355180.8030238934 409732.23044307996 355178.58884416334 409694.316949422 355178.00456212275 409684.34332656325 355196.0464347815 409673.32318468 355214.8139404319 409661.8631020517 355233.58136306796 409650.40303315554 355241.7656326853 409645.40634073026 355253.77524191607 409641.37122399366 355292.5426621223 409618.22788127733 355295.9185868725 409616.2146103971 355304.13859454077 409610.7986037348 355314.82923960127 409603.7768520842 355328.4563175421 409595.45558409847 355286.2840083698 409521.8848595716 355278.4219121216 409508.3039601428 355286.55511883926 409503.38659894286 355300.95724911615 409494.676033709 355302.3884192612 409493.8057954298 355375.7891601203 409449.43214210175 355382.2530859541 409434.20659453084 355396.7297276119 409400.1280626443 355409.4203652954 409370.22346924455 355421.9973148918 409340.5971916866 355430.5054239677 409320.58147177665 355439.26144327223 409299.979344241 355448.1626338074 409278.99938250054 355449.60823147744 409275.5904886386 355473.08885994274 409225.4712554983 355486.2505578464 409195.4730510118 355496.5574295381 409172.55307748984 355496.10548418574 409166.0797127808 355534.3083815584 409077.03740779834 355570.7338483287 408993.00869460666 355607.08310273755 408908.7090654502 355642.5159148248 408824.17707159626 355647.0845028516 408813.0939955433 355682.1227232255 408734.80389048107 355687.2142368937 408730.11511199863 355706.75957745407 408662.83984238876 355702.39504751284 408661.1013135868 355584.6186889615 408594.6603189618 355479.6456091758 408535.660120536 355418.0014383234 408505.5458840773 355404.0945119336 408401.2222520369 355214.92981526256 408355.33273876656 355178.2166613294 408346.42799957586 355210.08299424313 408285.3072653116 355223.28612801153 408238.2770274613 355176.7520367559 408223.13153357845 355153.8356718309 408214.02419648826 355127.45361675415 408203.2305411409 355075.9701023409 408113.84006422904 355116.1457276298 408029.6821508382 355123.147567424 408015.33349940105 355133.1909932876 407948.4988138444 355138.1700220192 407926.3261055118 355160.03027393017 407878.49366671743 355100.77776496764 407851.1107887384 355134.56809694227 407813.935773676 355174.9149249522 407714.9666310358 355201.63338887505 407645.75947890297 355246.9997979142 407528.2464438026 355294.20937053114 407402.3520982964 355308.23521207925 407360.2507757094 355379.01881631184 407262.02466330456 355452.4024400553 407158.56603426434 355484.2839458464 407133.87974651856 355517.4419869585 407105.7323091108 355526.4091823632 407096.8179766545 355573.7025423432 406994.2046157657 355653.75928296614 406884.4193615884 355656.98043159395 406881.2844497108 355665.2355322996 406873.2900464784 355660.9278477561 406868.83348913904 355635.8411037214 406845.8326408022 355572.8897656733 406779.4661710469 355514.8480396224 406719.59357653017 355365.1248359997 406562.60749712004 355290.7740155123 406458.2725099509 355282.1008650018 406441.1021040991 355106.5427754149 406099.0147420296 355058.01059443876 405986.59385153395 355056.5819089804 405982.85610189656 355050.2200887939 405960.3693324141 354991.8067977382 405695.19979375193 354990.7535234308 405690.3175960607 354961.8234603703 405555.76239520096 354940.1278832182 405458.1995598846 354921.7961600395 405374.2365443827 354909.75581277907 405317.947144228 355037.40083568636 405256.8570048099 355123.33875690494 405208.654885021 355144.3180545373 405187.42891519866 355207.4648507945 405079.65276017913 355223.23837647866 405045.76151169394 355257.0030803373 404939.0757538963 355272.32991728 404890.23483341956 355279.4846722195 404879.346625418 355291.0863490533 404853.82517802424 355302.24598874897 404831.41633608524 355309.94725413807 404818.56643093575 355329.36454049964 404789.4425680543 355356.39350389875 404747.4376521938 355364.1838203436 404734.6489341046 355377.7330660885 404713.6619549395 355392.4258768633 404686.49313358765 355410.18998962734 404645.142122972 355444.0596242994 404570.4740482896 355462.2210845817 404535.93545554916 355468.1154565383 404524.3804712917 355476.4252746329 404511.6187804007 355485.1692408109 404499.2728236047 355502.97929342557 404481.77219385206 355519.60249527264 404470.71270953096 355527.9120011227 404467.5369784246 355557.6858248459 404553.9345153328 355586.5175676076 404592.64955245564 355619.9038362978 404634.5751725843 355681.0990144182 404694.11095357954 355720.5877218982 404751.8626269339 355745.1277068248 404782.0131006772 355760.1604119595 404800.47940935 355779.4671240188 404822.20234837127 355782.9161143629 404825.8476429735 355807.4644187102 404852.4397215591 355803.8778843144 404868.4941449218 355798.4967057444 404890.091806035 355802.37658030353 404906.91730838554 355822.7469981611 404946.7369663742 355885.5766484896 405018.3997847142 355913.3688887926 405028.40301371587 355986.6783509357 405063.67370320595 355994.76085115224 405062.5040055198 356019.60468994826 405065.85007683333 356088.00660295505 405074.59547568246 356207.1287644226 405089.8270990145 356234.4546218077 405095.8957075723 356285.10948699806 405110.13775588654 356332.639554739 405125.56677577796 356379.47070158646 405143.145467539 356397.3689095741 405151.5449942579 356422.695607353 405169.3913882311 356455.2066169791 405194.0624555054 356458.46173254494 405196.5256463675 356490.9754735129 405226.1446589451 356495.3678650744 405230.24254649226 356635.89518486336 405361.45538155164 356737.28973557055 405430.79313129216 356803.0022717193 405516.12923684437 356807.49952686485 405519.8687145342 356958.9546728786 405645.7323042651 356941.37040872313 405678.2594497353 356918.9422791209 405713.41967843514 356879.31504316535 405796.9155010944 356859.64004006237 405838.3904342625 356848.28362823464 405875.29030560877 356844.51303366106 405896.7997857494 356841.72661326826 405918.70256336435 356835.210343143 406033.46471205854 356818.9907146357 406111.2409769848 356820.44748817664 406117.31813643925 356823.60602508485 406129.8457057097 356825.39381100517 406138.0464102437 356844.06256834697 406206.0008537287 356841.9345939886 406214.01847372804 356839.02206901927 406218.7169146291 356801.14393251855 406278.66653613094 356786.6069035502 406300.9894458013 356783.3894631257 406306.05356199166 356761.6656928025 406339.40411337157 356756.36790783145 406349.71766856394 356729.4514473649 406387.1159224915 356707.71873355284 406422.5954219024 356689.1635369025 406452.2805509086 356627.3743447205 406546.19073973375 356600.9491648795 406579.7972970749 356598.97327031475 406583.23900158127 356584.2253644904 406610.78672301373 356687.6254020948 406678.9121289219 356807.4518693546 406755.6069149289 356843.65142630227 406778.7786987116 356847.86295015924 406781.474733809 356841.1453827908 406804.33363904565 356834.64499928243 406834.0125201731 356818.44145245105 406913.54814524547 356792.3116397541 406980.6142434209 356788.3553806171 406990.76609066984 356758.7705384493 407075.2377285464 356737.99996439554 407145.1354192809 356731.66796575394 407162.41191415157 356726.8515475197 407175.5508198227 356707.39966729283 407228.5737221767 356705.29441201314 407231.9735994762 356694.9411291061 407248.7357535049 356659.4976227442 407306.06949118583 356645.83480816707 407328.05437772546 356626.8274554098 407358.6429157848 356620.78358106036 407363.5387045242 356603.7181853177 407377.73073966516 356673.93709784467 407414.5887372183 356665.51035521086 407452.15807468176 356650.7736522574 407517.8994667746 356733.10653983336 407559.9697503737 356739.51869727205 407563.2854311926 356880.1818661187 407635.8649727838 356885.0751207154 407637.68069038127 356912.50705835596 407652.1171413211 356917.5418673996 407654.5544798092 357099.00581417885 407740.49256108754 357103.7020328436 407742.82538579975 357323.90792389866 407848.73124518414 357328.5252816817 407850.99297508027 357399.3705464937 407885.88042472856 357506.6365903113 407938.69492868835 357581.3437060518 408004.9812225608 357617.6628604401 408037.0008435033 357622.0001098085 408040.0084274517 357643.62787763216 408057.1548942064 357649.4229618907 408061.74163388077 357671.17370858695 408074.9814029624 357680.2094763899 408080.15193358535 357698.1218424728 408084.5633974794 357699.4964387156 408079.7641733812 357700.55663145706 408076.0401897261 357700.96583808213 408074.60631405417 357710.53435562644 408067.78932898276 357724.0737011945 408065.93405328976 357728.8203715673 408065.2888570628 357745.00766494125 408065.7086032883 357748.0867708009 408065.6804269292 357885.0596417878 408064.04221709934 357886.4785361681 408064.0814564553 357890.2556361202 408064.172691402 357891.4484985722 408063.9290489184 357995.8037424674 408065.36633625044 357999.8125791373 408065.3207755337 358124.86275099404 408065.7397344384 358130.25021392666 408065.7529437315 358135.55767626874 408065.77502288343 358148.32196458615 408031.1934611146 358180.46468702424 407942.38865741144 358187.8179609841 407911.00212818914 358194.14817104395 407881.3509605363 358196.47298682854 407852.215214095 358194.1000146847 407791.4292657651 358192.01261666697 407764.07273151155 358189.80199941434 407737.69405723806 358184.0496924799 407684.31904251233 358180.7416411247 407629.8176252132 358186.74453871977 407488.85014572437 358193.9587891549 407316.8224856578 358192.7432135772 407286.35912490723 358180.51208228804 407252.24764975003 358113.1257493682 407082.63523708965 358090.02673941664 407025.1562120788 358107.2660213327 407020.98222502385 358112.4947939422 407023.11233076337 358121.878486773 407026.95819155796 358135.8901893394 407041.1024856595 358131.8424587669 407047.69465164037 358134.2233847752 407050.4957996043 358264.1815567808 407192.22040266625 358310.5206773067 407228.3444912408 358405.245533837 407286.0666977192 358414.77514225896 407292.41342318675 358426.041736925 407325.4222885381 358492.10558449756 407380.4461790054 358498.2228779122 407385.59705837065 358647.5532431146 407515.50012064655 358718.03116111923 407602.4601882518 358759.3430051543 407668.71290462976 358778.7734929342 407707.0603760569 358782.59436692763 407711.2904736253 358786.4940809412 407715.6016046987 358856.6049673259 407810.44327188685 358882.40071612876 407846.7281224657 358901.9221012462 407867.34447354905 358921.6805430129 407883.0261281313 358927.959925659 407888.01934786845 358931.589261448 407890.89737651625 359036.4346303493 407966.63937271596 359126.74559346866 408032.1282073165 359133.03028718196 408036.73164698406 359148.8353437744 408048.36136647046 359145.92990148347 408051.8003836663 359143.0754703386 408055.160202022 359124.1096555451 408077.5327706071 359104.3514395021 408103.05318675406 359078.71809232514 408135.02102287393 359034.26812822 408191.63241459423 358985.5417769691 408252.5239180627 358945.55014853645 408302.48881338525 358903.60946030915 408353.9166057878 358864.3018665314 408404.30056603707 358825.8309599906 408449.7481362106 358793.60416825116 408491.7519990759 358788.627964261 408498.2515319025 358784.9545120485 408503.03955011256 358781.454019011 408507.59995565395 358755.1090690559 408539.71803963813 358725.5382916238 408573.1017519081 358679.7099340614 408626.6957180058 358680.025679403 408637.2954361868 358682.24724522233 408709.9640474251 358687.21288492717 408769.73561260616 358690.2045248458 408805.58069900644 358692.5243923394 408833.48009607394 358695.4193902053 408868.3442318561 358698.49744271487 408905.1900857526 358705.12149784993 408984.89543947333 358709.3595069321 408985.6427356431 358716.56321802735 409074.1820979287 358724.5472427001 409171.50827899354 358733.24374083243 409277.4603007499 358734.4289570479 409292.48987072945 358740.96236095484 409371.5042941554 358742.08506636415 409385.2535521487 358742.2913063094 409387.7353022071 358750.2810059879 409485.37128451664 358756.479543346 409561.0825508122 358757.1309824828 409569.04796457157 358763.5916332705 409627.67018579843 358775.5146449404 409735.9750336539 358788.37012820784 409891.17203021044 358793.339181141 409941.1277505547 358794.3036105968 409951.0764879037 358800.30073663034 410012.1713106276 358808.94862561673 410101.0899851842 358813.3715376854 410146.36037151655 358817.98749921285 410193.6124198789 358820.6629573107 410221.08677455055 358810.962071022 410263.4064695845 358809.91101446375 410265.73115227383 358807.18109295797 410271.7014551635 358795.50790641736 410297.3316864865 358772.275537231 410348.293677743 358746.47923550196 410393.00358017185 358767.0440900279 410414.06386581325 358779.8128367625 410422.5736596254 358960.32428079937 410492.4560385482 359155.4121251423 410563.60596708016 359159.65128444973 410565.00296676654 359312.41652132664 410620.774599355 359470.4455653019 410678.3069748108 359492.7283967426 410685.47666917404 359512.0254202364 410691.69617942395 359620.1649284959 410726.5105750494 359760.25777285267 410770.355238509 359765.0992037896 410772.3002355293 359819.1084081121 410789.01690239285 359943.6093158778 410829.82105272065 359957.8595681563 410834.49273581634 360112.99045376666 410883.8794558269 360226.110315904 410919.24133797066 360239.94830066804 410925.56666452286 360280.4691260606 410969.8179922323 360274.3499502484 410983.9286919297 360201.94168644305 411178.90911775443 360134.67539903335 411358.8659607758 360076.93769960105 411513.6033100129 360074.84228027705 411519.2223350826 360061.08738455735 411556.0792284971 359995.1718160268 411732.2660294066 359992.84030404314 411738.3416657562 359939.4918431556 411881.22380618914 359913.78895535227 411949.96423626144 359882.2359395595 412034.3483273935 359831.53562582284 412169.9295892088 359829.5236318838 412175.2898701777 359829.29562368337 412175.8865171162 359827.26086707786 412180.7167380791 359826.33110721596 412182.9431077212 359791.4552777177 412277.2076449292 359772.09980357066 412329.01182150195 359728.201616331 412446.56338712294 359727.19522989076 412449.2685139355 359672.53862805106 412594.2818293704 359669.66228873376 412602.19926691626 359599.04015371203 412796.6936565188 359598.260255279 412798.1824459301 359591.07838817127 412811.7988174202 359550.9003506312 412796.7693889049 359476.53879263625 412749.99947613385 359440.994367565 412733.0839016932 359407.32323079277 412723.2206655101 359356.1765184263 412719.48723947874 359304.6659555072 412714.57939786476 359224.25810390525 412700.8427364018 359180.7189007988 412673.50314724736 359116.39525873866 412607.4181799718 359106.1429187227 412596.8834613498 359059.1758623682 412566.54864182335 358991.64462021925 412545.28032428847 358897.9244828569 412516.68931499205 358881.1073427927 412492.74137561466 358866.2631706698 412380.93891545536 358818.53996918164 412346.6655047021 358814.4067438524 412313.1840740777 358847.366278925 412308.46403610357 358854.6713937996 412261.4940097176 358828.4320150567 412235.06907977565 358815.37046102993 412138.4641164961 358688.47707204055 412106.76377107325 358627.7962397486 412092.60544915963 358494.2189352773 412101.146594222 358455.63196465 412118.36467464746 358412.19090567436 412149.29078765254 358357.70896833856 412170.3312260838 358335.1491210861 412167.3660061728 358322.86522055324 412164.37042899645 358312.2601072993 412164.3562856333 358317.5140266204 412154.3320770543 358311.8700605184 412137.14294707414 358296.9345600931 412091.67006223404 358294.7457597181 412085.02322203893 358291.1270480696 412074.0088852812 358286.86930753104 412064.4152724208 358277.8802637616 412036.66535624187 358272.8628287399 412022.66335197655 358266.63193187676 412005.26631618326 358256.02890164685 411975.6552987222 358253.0704337321 411958.7125465128 358239.20213268884 411962.71233130805 358207.1154465098 411987.7953154045 358170.4468308594 411978.58109380817 358109.8746328885 411942.4339665995 358109.386522471 411904.0342163907 358096.1292727655 411891.74952889694 358054.9260936817 411853.57646897354 357946.3538247589 411831.5009221542 357940.9711967828 411830.3983016721 357921.46204841416 411867.02710085624 357762.05003726203 412201.32407652226 357713.2086706329 412302.36597850197 357687.90710443817 412357.7677879962 357675.97667813953 412380.265798772 357642.41579169687 412435.88533693936 357639.7655634461 412428.63250114035 357636.0885870112 412427.053271373 357558.85267324746 412392.4590920056 357548.9050732041 412388.9254918903 357539.3260437511 412384.74718849064 357532.0822364073 412381.5801825969 357509.66508669406 412371.789930456 357503.4250489436 412369.05631406844 357478.9482237147 412364.46581515856 357459.1971576661 412360.769070889 357446.37585411035 412358.3359404357 357439.3618428251 412356.6514161584 357419.9451898476 412351.87972377386 357414.1271033976 412350.4512971993 357360.5397546841 412337.2790373084 357341.7705373764 412332.6761118423 357321.04517297074 412329.3259591475 357296.3701350158 412325.34248162236 357192.1051420104 412308.4833571326 357180.02695811354 412306.53009692463 357147.3315988034 412302.0978891206 357100.7578120446 412295.78791376547 357049.23542988487 412288.8010224069 356994.73985838424 412281.4139408507 356968.09063437395 412277.8034947545 356940.31060147285 412273.5479041814 356906.4062330518 412268.34959446476 356889.55877207965 412265.7618669162 356872.60153247975 412263.1626596548 356848.3827140359 412259.44523635274 356819.824799926 412255.0691952442 356791.0572829824 412250.66033253644 356762.0006820038 412246.19753860624 356736.2955615269 412242.26006751345 356706.6504453737 412237.70934328844 356673.57386422344 412232.6422760586 356666.4218994472 412231.54555918084 356652.120873237 412229.1423379524 356570.282502166 412211.05857058975 356494.86363461334 412198.69944761373 356416.1940672444 412185.7563984256 356300.4467590591 412166.49255820975 356199.8229195578 412144.26542700455 356195.18666977156 412147.8208647886 356184.4439438898 412157.9404495611 356182.57147936616 412161.13364282786 356163.97627862263 412169.4773733169 356125.2396918135 412185.94391651364 356097.67056820635 412191.18708468386 356041.8786706412 412192.398712154 355940.9782658024 412173.616297719 355908.8137987098 412167.62207566603 355886.08039510343 412164.19477691536 355723.88420216925 412139.7223233612 355719.9241454471 412139.1188338296 355690.0509101162 412133.6954238383 355686.2634318061 412133.6340071468 355669.3443126939 412133.3842788588 355662.4286023881 412133.29040125554 355632.94626049325 412135.15905915055 355604.01671928447 412140.4738017825 355596.8425382525 412142.4854681846 355580.1866223635 412147.1471482305 355549.98452126887 412159.3215632662 355520.6644651713 412174.2667072313 355486.38476123475 412197.44090542034 355446.14297356084 412228.32068589586 355419.5082845893 412249.40963643126 355409.61209564283 412256.81193197763 355414.0105937021 412229.5436856709 355413.78902491834 412220.09485349106 355413.48875475023 412207.6062992357 355520.102955902 411885.79601456627 355422.88541969657 411837.226863708 355425.7354934672 411831.97790326807 355402.16355185397 411819.63317376806 355355.3868210567 411795.1385926566 355351.22816119716 411792.9630027966 355212.0837497832 411724.90300572815 355170.13263482135 411701.3135770125 355136.3908791514 411715.049229289 355105.0885371817 411730.2274362062 355101.6821126146 411732.2802240597 355088.5897921743 411725.515389794 354991.72620263975 411672.9528428118 354921.22429326084 411634.8819932193 354915.7430607667 411632.20871126896 354825.014953807 411587.87598027254 354736.134909844 411543.6382506649 354733.45412572566 411542.30243781116 354728.95564799756 411540.13228042686 354688.3595728539 411520.53952466813 354604.77773914486 411484.3502448157 354603.0611277884 411475.32086895686    https://www.gov.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/app/DokumentFormalny/PL.ZIPPZP.4178/160602-MPZP/miasto/Namysłów   PL.ZIPPZP.4178/160602-MPZP miasto_Namysłów Uchwała Nr 775/VII/18
Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 22 lutego 2018 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Namysłów Rada Miejska w Namysłowie    2018-02-22  utworzenie http://bip.namyslow.eu/download//17260/775-07-18_2018-02-22.pdf 

Zalacznik4.xml


	Uchwała
	Rozdział 1
	Rozdział 1 Paragraf 1
	Rozdział 1 Paragraf 1 Ustęp 2
	Rozdział 1 Paragraf 1 Ustęp 3
	Rozdział 1 Paragraf 1 Ustęp 4
	Rozdział 1 Paragraf 1 Ustęp 5

	Rozdział 1 Paragraf 2
	Rozdział 1 Paragraf 2 Punkt 1
	Rozdział 1 Paragraf 2 Punkt 2
	Rozdział 1 Paragraf 2 Punkt 3
	Rozdział 1 Paragraf 2 Punkt 4
	Rozdział 1 Paragraf 2 Punkt 5
	Rozdział 1 Paragraf 2 Punkt 6
	Rozdział 1 Paragraf 2 Punkt 7
	Rozdział 1 Paragraf 2 Punkt 8
	Rozdział 1 Paragraf 2 Punkt 9
	Rozdział 1 Paragraf 2 Punkt 10
	Rozdział 1 Paragraf 2 Punkt 11

	Rozdział 1 Paragraf 3
	Rozdział 1 Paragraf 3 Punkt 1
	Rozdział 1 Paragraf 3 Punkt 2
	Rozdział 1 Paragraf 3 Punkt 3
	Rozdział 1 Paragraf 3 Punkt 4
	Rozdział 1 Paragraf 3 Punkt 5
	Rozdział 1 Paragraf 3 Punkt 6
	Rozdział 1 Paragraf 3 Punkt 7
	Rozdział 1 Paragraf 3 Punkt 8
	Rozdział 1 Paragraf 3 Punkt 9
	Rozdział 1 Paragraf 3 Punkt 10
	Rozdział 1 Paragraf 3 Punkt 11
	Rozdział 1 Paragraf 3 Punkt 12
	Rozdział 1 Paragraf 3 Punkt 13
	Rozdział 1 Paragraf 3 Punkt 14
	Rozdział 1 Paragraf 3 Punkt 15
	Rozdział 1 Paragraf 3 Punkt 16
	Rozdział 1 Paragraf 3 Punkt 17
	Rozdział 1 Paragraf 3 Punkt 18
	Rozdział 1 Paragraf 3 Punkt 19
	Rozdział 1 Paragraf 3 Punkt 20
	Rozdział 1 Paragraf 3 Punkt 21

	Rozdział 1 Paragraf 4
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 1
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 2
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 3
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 4
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 5
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 6
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 7
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 8
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 9
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 10
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 11
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 12
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 13
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 14
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 15
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 16
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 17
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 18
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 19
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 20
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 21
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 22
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 23
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 24
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 25
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 26
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 27
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 28
	Rozdział 1 Paragraf 4 Punkt 29

	Rozdział 1 Paragraf 5
	Rozdział 1 Paragraf 5 Ustęp 2
	Rozdział 1 Paragraf 5 Ustęp 3

	Rozdział 1 Paragraf 6
	Rozdział 1 Paragraf 6 Ustęp 1 Punkt 1
	Rozdział 1 Paragraf 6 Ustęp 1 Punkt 2
	Rozdział 1 Paragraf 6 Ustęp 1 Punkt 3
	Rozdział 1 Paragraf 6 Ustęp 1 Punkt 4
	Rozdział 1 Paragraf 6 Ustęp 2
	Rozdział 1 Paragraf 6 Ustęp 2 Punkt 1
	Rozdział 1 Paragraf 6 Ustęp 2 Punkt 2

	Rozdział 1 Paragraf 6 Ustęp 3
	Rozdział 1 Paragraf 6 Ustęp 4

	Rozdział 1 Paragraf 7
	Rozdział 1 Paragraf 7 Punkt 1
	Rozdział 1 Paragraf 7 Punkt 2
	Rozdział 1 Paragraf 7 Punkt 3
	Rozdział 1 Paragraf 7 Punkt 4
	Rozdział 1 Paragraf 7 Punkt 5
	Rozdział 1 Paragraf 7 Punkt 6
	Rozdział 1 Paragraf 7 Punkt 7
	Rozdział 1 Paragraf 7 Punkt 8
	Rozdział 1 Paragraf 7 Punkt 9
	Rozdział 1 Paragraf 7 Punkt 10
	Rozdział 1 Paragraf 7 Punkt 11
	Rozdział 1 Paragraf 7 Punkt 12
	Rozdział 1 Paragraf 7 Punkt 13
	Rozdział 1 Paragraf 7 Punkt 14


	Rozdział 2
	Rozdział 2 Paragraf 8
	Rozdział 2 Paragraf 9
	Rozdział 2 Paragraf 10
	Rozdział 2 Paragraf 11
	Rozdział 2 Paragraf 12
	Rozdział 2 Paragraf 13
	Rozdział 2 Paragraf 14
	Rozdział 2 Paragraf 15
	Rozdział 2 Paragraf 16
	Rozdział 2 Paragraf 17
	Rozdział 2 Paragraf 18
	Rozdział 2 Paragraf 19
	Rozdział 2 Paragraf 20
	Rozdział 2 Paragraf 21
	Rozdział 2 Paragraf 22
	Rozdział 2 Paragraf 23
	Rozdział 2 Paragraf 24
	Rozdział 2 Paragraf 25
	Rozdział 2 Paragraf 26
	Rozdział 2 Paragraf 27
	Rozdział 2 Paragraf 28
	Rozdział 2 Paragraf 29
	Rozdział 2 Paragraf 30
	Rozdział 2 Paragraf 31
	Rozdział 2 Paragraf 32
	Rozdział 2 Paragraf 33
	Rozdział 2 Paragraf 34
	Rozdział 2 Paragraf 35
	Rozdział 2 Paragraf 36
	Rozdział 2 Paragraf 37
	Rozdział 2 Paragraf 38
	Rozdział 2 Paragraf 39
	Rozdział 2 Paragraf 40
	Rozdział 2 Paragraf 41
	Rozdział 2 Paragraf 42
	Rozdział 2 Paragraf 43
	Rozdział 2 Paragraf 44
	Rozdział 2 Paragraf 45
	Rozdział 2 Paragraf 46
	Rozdział 2 Paragraf 47
	Rozdział 2 Paragraf 48
	Rozdział 2 Paragraf 49
	Rozdział 2 Paragraf 50
	Rozdział 2 Paragraf 51
	Rozdział 2 Paragraf 52
	Rozdział 2 Paragraf 53
	Rozdział 2 Paragraf 54
	Rozdział 2 Paragraf 55
	Rozdział 2 Paragraf 56
	Rozdział 2 Paragraf 57
	Rozdział 2 Paragraf 58
	Rozdział 2 Paragraf 59
	Rozdział 2 Paragraf 60
	Rozdział 2 Paragraf 61
	Rozdział 2 Paragraf 62
	Rozdział 2 Paragraf 63
	Rozdział 2 Paragraf 64
	Rozdział 2 Paragraf 65
	Rozdział 2 Paragraf 66
	Rozdział 2 Paragraf 67
	Rozdział 2 Paragraf 68
	Rozdział 2 Paragraf 69
	Rozdział 2 Paragraf 70
	Rozdział 2 Paragraf 71
	Rozdział 2 Paragraf 72
	Rozdział 2 Paragraf 73
	Rozdział 2 Paragraf 74
	Rozdział 2 Paragraf 75
	Rozdział 2 Paragraf 76
	Rozdział 2 Paragraf 77
	Rozdział 2 Paragraf 78
	Rozdział 2 Paragraf 79
	Rozdział 2 Paragraf 80
	Rozdział 2 Paragraf 81
	Rozdział 2 Paragraf 82
	Rozdział 2 Paragraf 83
	Rozdział 2 Paragraf 84
	Rozdział 2 Paragraf 85
	Rozdział 2 Paragraf 86
	Rozdział 2 Paragraf 87
	Rozdział 2 Paragraf 88
	Rozdział 2 Paragraf 89
	Rozdział 2 Paragraf 90
	Rozdział 2 Paragraf 91
	Rozdział 2 Paragraf 92
	Rozdział 2 Paragraf 93
	Rozdział 2 Paragraf 94
	Rozdział 2 Paragraf 95
	Rozdział 2 Paragraf 96
	Rozdział 2 Paragraf 97
	Rozdział 2 Paragraf 98
	Rozdział 2 Paragraf 99
	Rozdział 2 Paragraf 100
	Rozdział 2 Paragraf 101
	Rozdział 2 Paragraf 102
	Rozdział 2 Paragraf 103
	Rozdział 2 Paragraf 104
	Rozdział 2 Paragraf 105
	Rozdział 2 Paragraf 106
	Rozdział 2 Paragraf 107
	Rozdział 2 Paragraf 108
	Rozdział 2 Paragraf 109
	Rozdział 2 Paragraf 110
	Rozdział 2 Paragraf 111
	Rozdział 2 Paragraf 112
	Rozdział 2 Paragraf 113
	Rozdział 2 Paragraf 114
	Rozdział 2 Paragraf 115
	Rozdział 2 Paragraf 116
	Rozdział 2 Paragraf 117
	Rozdział 2 Paragraf 118
	Rozdział 2 Paragraf 119
	Rozdział 2 Paragraf 120
	Rozdział 2 Paragraf 121
	Rozdział 2 Paragraf 122
	Rozdział 2 Paragraf 123
	Rozdział 2 Paragraf 124
	Rozdział 2 Paragraf 125
	Rozdział 2 Paragraf 126
	Rozdział 2 Paragraf 127
	Rozdział 2 Paragraf 128
	Rozdział 2 Paragraf 129
	Rozdział 2 Paragraf 130
	Rozdział 2 Paragraf 131
	Rozdział 2 Paragraf 132
	Rozdział 2 Paragraf 133
	Rozdział 2 Paragraf 134
	Rozdział 2 Paragraf 135
	Rozdział 2 Paragraf 136
	Rozdział 2 Paragraf 137
	Rozdział 2 Paragraf 138
	Rozdział 2 Paragraf 139
	Rozdział 2 Paragraf 140
	Rozdział 2 Paragraf 141
	Rozdział 2 Paragraf 142
	Rozdział 2 Paragraf 143
	Rozdział 2 Paragraf 144
	Rozdział 2 Paragraf 145
	Rozdział 2 Paragraf 146
	Rozdział 2 Paragraf 147
	Rozdział 2 Paragraf 148
	Rozdział 2 Paragraf 149
	Rozdział 2 Paragraf 150
	Rozdział 2 Paragraf 151
	Rozdział 2 Paragraf 152
	Rozdział 2 Paragraf 153
	Rozdział 2 Paragraf 154
	Rozdział 2 Paragraf 155
	Rozdział 2 Paragraf 156
	Rozdział 2 Paragraf 157
	Rozdział 2 Paragraf 158
	Rozdział 2 Paragraf 159
	Rozdział 2 Paragraf 160
	Rozdział 2 Paragraf 161
	Rozdział 2 Paragraf 162
	Rozdział 2 Paragraf 163
	Rozdział 2 Paragraf 164
	Rozdział 2 Paragraf 165
	Rozdział 2 Paragraf 166
	Rozdział 2 Paragraf 167
	Rozdział 2 Paragraf 168
	Rozdział 2 Paragraf 169
	Rozdział 2 Paragraf 170
	Rozdział 2 Paragraf 171
	Rozdział 2 Paragraf 172
	Rozdział 2 Paragraf 173
	Rozdział 2 Paragraf 174
	Rozdział 2 Paragraf 175
	Rozdział 2 Paragraf 176
	Rozdział 2 Paragraf 177
	Rozdział 2 Paragraf 178
	Rozdział 2 Paragraf 179
	Rozdział 2 Paragraf 180
	Rozdział 2 Paragraf 181
	Rozdział 2 Paragraf 182
	Rozdział 2 Paragraf 183
	Rozdział 2 Paragraf 184
	Rozdział 2 Paragraf 185
	Rozdział 2 Paragraf 186
	Rozdział 2 Paragraf 187
	Rozdział 2 Paragraf 188
	Rozdział 2 Paragraf 189
	Rozdział 2 Paragraf 190
	Rozdział 2 Paragraf 191
	Rozdział 2 Paragraf 192
	Rozdział 2 Paragraf 193
	Rozdział 2 Paragraf 194
	Rozdział 2 Paragraf 195
	Rozdział 2 Paragraf 196
	Rozdział 2 Paragraf 197
	Rozdział 2 Paragraf 198
	Rozdział 2 Paragraf 199
	Rozdział 2 Paragraf 200
	Rozdział 2 Paragraf 201
	Rozdział 2 Paragraf 202
	Rozdział 2 Paragraf 203
	Rozdział 2 Paragraf 204
	Rozdział 2 Paragraf 205
	Rozdział 2 Paragraf 206
	Rozdział 2 Paragraf 207
	Rozdział 2 Paragraf 208
	Rozdział 2 Paragraf 209
	Rozdział 2 Paragraf 210
	Rozdział 2 Paragraf 211
	Rozdział 2 Paragraf 212
	Rozdział 2 Paragraf 213
	Rozdział 2 Paragraf 214
	Rozdział 2 Paragraf 215
	Rozdział 2 Paragraf 216
	Rozdział 2 Paragraf 217
	Rozdział 2 Paragraf 218
	Rozdział 2 Paragraf 219
	Rozdział 2 Paragraf 220
	Rozdział 2 Paragraf 221
	Rozdział 2 Paragraf 222
	Rozdział 2 Paragraf 223
	Rozdział 2 Paragraf 224
	Rozdział 2 Paragraf 225
	Rozdział 2 Paragraf 226
	Rozdział 2 Paragraf 227
	Rozdział 2 Paragraf 228
	Rozdział 2 Paragraf 229
	Rozdział 2 Paragraf 230
	Rozdział 2 Paragraf 231
	Rozdział 2 Paragraf 232
	Rozdział 2 Paragraf 233
	Rozdział 2 Paragraf 234
	Rozdział 2 Paragraf 235
	Rozdział 2 Paragraf 236
	Rozdział 2 Paragraf 237
	Rozdział 2 Paragraf 238
	Rozdział 2 Paragraf 239
	Rozdział 2 Paragraf 240
	Rozdział 2 Paragraf 241
	Rozdział 2 Paragraf 242
	Rozdział 2 Paragraf 243
	Rozdział 2 Paragraf 244
	Rozdział 2 Paragraf 245
	Rozdział 2 Paragraf 246
	Rozdział 2 Paragraf 247
	Rozdział 2 Paragraf 248
	Rozdział 2 Paragraf 249
	Rozdział 2 Paragraf 250
	Rozdział 2 Paragraf 251
	Rozdział 2 Paragraf 252
	Rozdział 2 Paragraf 253
	Rozdział 2 Paragraf 254
	Rozdział 2 Paragraf 255
	Rozdział 2 Paragraf 256
	Rozdział 2 Paragraf 257
	Rozdział 2 Paragraf 258
	Rozdział 2 Paragraf 259
	Rozdział 2 Paragraf 260
	Rozdział 2 Paragraf 261
	Rozdział 2 Paragraf 262
	Rozdział 2 Paragraf 263
	Rozdział 2 Paragraf 264
	Rozdział 2 Paragraf 265
	Rozdział 2 Paragraf 266
	Rozdział 2 Paragraf 267
	Rozdział 2 Paragraf 268
	Rozdział 2 Paragraf 269
	Rozdział 2 Paragraf 270
	Rozdział 2 Paragraf 271
	Rozdział 2 Paragraf 272
	Rozdział 2 Paragraf 273
	Rozdział 2 Paragraf 274
	Rozdział 2 Paragraf 275
	Rozdział 2 Paragraf 276
	Rozdział 2 Paragraf 277
	Rozdział 2 Paragraf 278
	Rozdział 2 Paragraf 279
	Rozdział 2 Paragraf 280
	Rozdział 2 Paragraf 281
	Rozdział 2 Paragraf 282
	Rozdział 2 Paragraf 283
	Rozdział 2 Paragraf 284
	Rozdział 2 Paragraf 285
	Rozdział 2 Paragraf 286
	Rozdział 2 Paragraf 287
	Rozdział 2 Paragraf 288
	Rozdział 2 Paragraf 289
	Rozdział 2 Paragraf 290
	Rozdział 2 Paragraf 291
	Rozdział 2 Paragraf 292
	Rozdział 2 Paragraf 293
	Rozdział 2 Paragraf 294
	Rozdział 2 Paragraf 295
	Rozdział 2 Paragraf 296
	Rozdział 2 Paragraf 297
	Rozdział 2 Paragraf 298
	Rozdział 2 Paragraf 299
	Rozdział 2 Paragraf 300
	Rozdział 2 Paragraf 301
	Rozdział 2 Paragraf 302
	Rozdział 2 Paragraf 303
	Rozdział 2 Paragraf 304
	Rozdział 2 Paragraf 305
	Rozdział 2 Paragraf 306
	Rozdział 2 Paragraf 307
	Rozdział 2 Paragraf 308
	Rozdział 2 Paragraf 309
	Rozdział 2 Paragraf 310
	Rozdział 2 Paragraf 311
	Rozdział 2 Paragraf 312
	Rozdział 2 Paragraf 313
	Rozdział 2 Paragraf 314
	Rozdział 2 Paragraf 315
	Rozdział 2 Paragraf 316
	Rozdział 2 Paragraf 317
	Rozdział 2 Paragraf 318
	Rozdział 2 Paragraf 319
	Rozdział 2 Paragraf 320
	Rozdział 2 Paragraf 321
	Rozdział 2 Paragraf 322
	Rozdział 2 Paragraf 323
	Rozdział 2 Paragraf 324
	Rozdział 2 Paragraf 325
	Rozdział 2 Paragraf 326
	Rozdział 2 Paragraf 327
	Rozdział 2 Paragraf 328
	Rozdział 2 Paragraf 329
	Rozdział 2 Paragraf 330
	Rozdział 2 Paragraf 331
	Rozdział 2 Paragraf 332
	Rozdział 2 Paragraf 333
	Rozdział 2 Paragraf 334
	Rozdział 2 Paragraf 335
	Rozdział 2 Paragraf 336
	Rozdział 2 Paragraf 337
	Rozdział 2 Paragraf 338
	Rozdział 2 Paragraf 339
	Rozdział 2 Paragraf 340
	Rozdział 2 Paragraf 341
	Rozdział 2 Paragraf 342
	Rozdział 2 Paragraf 343
	Rozdział 2 Paragraf 344
	Rozdział 2 Paragraf 345
	Rozdział 2 Paragraf 346
	Rozdział 2 Paragraf 347
	Rozdział 2 Paragraf 348
	Rozdział 2 Paragraf 349
	Rozdział 2 Paragraf 350
	Rozdział 2 Paragraf 351
	Rozdział 2 Paragraf 352
	Rozdział 2 Paragraf 353
	Rozdział 2 Paragraf 354
	Rozdział 2 Paragraf 355
	Rozdział 2 Paragraf 356
	Rozdział 2 Paragraf 357
	Rozdział 2 Paragraf 358
	Rozdział 2 Paragraf 359
	Rozdział 2 Paragraf 360
	Rozdział 2 Paragraf 361
	Rozdział 2 Paragraf 362
	Rozdział 2 Paragraf 363
	Rozdział 2 Paragraf 364
	Rozdział 2 Paragraf 365
	Rozdział 2 Paragraf 366
	Rozdział 2 Paragraf 367
	Rozdział 2 Paragraf 368
	Rozdział 2 Paragraf 369
	Rozdział 2 Paragraf 370
	Rozdział 2 Paragraf 371
	Rozdział 2 Paragraf 372
	Rozdział 2 Paragraf 373
	Rozdział 2 Paragraf 374
	Rozdział 2 Paragraf 375
	Rozdział 2 Paragraf 376
	Rozdział 2 Paragraf 377
	Rozdział 2 Paragraf 378
	Rozdział 2 Paragraf 379
	Rozdział 2 Paragraf 380
	Rozdział 2 Paragraf 381
	Rozdział 2 Paragraf 382
	Rozdział 2 Paragraf 383
	Rozdział 2 Paragraf 384
	Rozdział 2 Paragraf 385
	Rozdział 2 Paragraf 386
	Rozdział 2 Paragraf 387
	Rozdział 2 Paragraf 388
	Rozdział 2 Paragraf 389
	Rozdział 2 Paragraf 390
	Rozdział 2 Paragraf 391
	Rozdział 2 Paragraf 392
	Rozdział 2 Paragraf 393
	Rozdział 2 Paragraf 394
	Rozdział 2 Paragraf 395
	Rozdział 2 Paragraf 396
	Rozdział 2 Paragraf 397
	Rozdział 2 Paragraf 398
	Rozdział 2 Paragraf 399
	Rozdział 2 Paragraf 400
	Rozdział 2 Paragraf 401
	Rozdział 2 Paragraf 402
	Rozdział 2 Paragraf 403
	Rozdział 2 Paragraf 404
	Rozdział 2 Paragraf 405
	Rozdział 2 Paragraf 406
	Rozdział 2 Paragraf 407
	Rozdział 2 Paragraf 408
	Rozdział 2 Paragraf 409
	Rozdział 2 Paragraf 410
	Rozdział 2 Paragraf 411
	Rozdział 2 Paragraf 412
	Rozdział 2 Paragraf 413
	Rozdział 2 Paragraf 414
	Rozdział 2 Paragraf 415
	Rozdział 2 Paragraf 416
	Rozdział 2 Paragraf 417
	Rozdział 2 Paragraf 418
	Rozdział 2 Paragraf 419
	Rozdział 2 Paragraf 420
	Rozdział 2 Paragraf 421
	Rozdział 2 Paragraf 422
	Rozdział 2 Paragraf 423
	Rozdział 2 Paragraf 424
	Rozdział 2 Paragraf 425
	Rozdział 2 Paragraf 426
	Rozdział 2 Paragraf 427
	Rozdział 2 Paragraf 428
	Rozdział 2 Paragraf 429
	Rozdział 2 Paragraf 430
	Rozdział 2 Paragraf 431
	Rozdział 2 Paragraf 432
	Rozdział 2 Paragraf 433
	Rozdział 2 Paragraf 434
	Rozdział 2 Paragraf 435
	Rozdział 2 Paragraf 436
	Rozdział 2 Paragraf 437
	Rozdział 2 Paragraf 438
	Rozdział 2 Paragraf 439
	Rozdział 2 Paragraf 440
	Rozdział 2 Paragraf 441
	Rozdział 2 Paragraf 442
	Rozdział 2 Paragraf 443
	Rozdział 2 Paragraf 444
	Rozdział 2 Paragraf 445
	Rozdział 2 Paragraf 446
	Rozdział 2 Paragraf 447
	Rozdział 2 Paragraf 448
	Rozdział 2 Paragraf 449
	Rozdział 2 Paragraf 450
	Rozdział 2 Paragraf 451
	Rozdział 2 Paragraf 452
	Rozdział 2 Paragraf 453
	Rozdział 2 Paragraf 454
	Rozdział 2 Paragraf 455
	Rozdział 2 Paragraf 456
	Rozdział 2 Paragraf 457
	Rozdział 2 Paragraf 458
	Rozdział 2 Paragraf 459
	Rozdział 2 Paragraf 460
	Rozdział 2 Paragraf 461
	Rozdział 2 Paragraf 462
	Rozdział 2 Paragraf 463
	Rozdział 2 Paragraf 464
	Rozdział 2 Paragraf 465
	Rozdział 2 Paragraf 466
	Rozdział 2 Paragraf 467
	Rozdział 2 Paragraf 468
	Rozdział 2 Paragraf 469
	Rozdział 2 Paragraf 470
	Rozdział 2 Paragraf 471
	Rozdział 2 Paragraf 472
	Rozdział 2 Paragraf 473
	Rozdział 2 Paragraf 474
	Rozdział 2 Paragraf 475
	Rozdział 2 Paragraf 476
	Rozdział 2 Paragraf 477
	Rozdział 2 Paragraf 478
	Rozdział 2 Paragraf 479
	Rozdział 2 Paragraf 480
	Rozdział 2 Paragraf 481
	Rozdział 2 Paragraf 482
	Rozdział 2 Paragraf 483
	Rozdział 2 Paragraf 484
	Rozdział 2 Paragraf 485
	Rozdział 2 Paragraf 486
	Rozdział 2 Paragraf 487
	Rozdział 2 Paragraf 488
	Rozdział 2 Paragraf 489
	Rozdział 2 Paragraf 490
	Rozdział 2 Paragraf 491
	Rozdział 2 Paragraf 492
	Rozdział 2 Paragraf 493
	Rozdział 2 Paragraf 494
	Rozdział 2 Paragraf 495
	Rozdział 2 Paragraf 496
	Rozdział 2 Paragraf 497
	Rozdział 2 Paragraf 498
	Rozdział 2 Paragraf 499
	Rozdział 2 Paragraf 500
	Rozdział 2 Paragraf 501
	Rozdział 2 Paragraf 502
	Rozdział 2 Paragraf 503
	Rozdział 2 Paragraf 504
	Rozdział 2 Paragraf 505
	Rozdział 2 Paragraf 506
	Rozdział 2 Paragraf 507
	Rozdział 2 Paragraf 508
	Rozdział 2 Paragraf 509
	Rozdział 2 Paragraf 510
	Rozdział 2 Paragraf 511
	Rozdział 2 Paragraf 512
	Rozdział 2 Paragraf 513
	Rozdział 2 Paragraf 514
	Rozdział 2 Paragraf 515
	Rozdział 2 Paragraf 516
	Rozdział 2 Paragraf 517
	Rozdział 2 Paragraf 518
	Rozdział 2 Paragraf 519
	Rozdział 2 Paragraf 520
	Rozdział 2 Paragraf 521
	Rozdział 2 Paragraf 522
	Rozdział 2 Paragraf 523
	Rozdział 2 Paragraf 524
	Rozdział 2 Paragraf 525
	Rozdział 2 Paragraf 526
	Rozdział 2 Paragraf 527
	Rozdział 2 Paragraf 528
	Rozdział 2 Paragraf 529
	Rozdział 2 Paragraf 530
	Rozdział 2 Paragraf 531
	Rozdział 2 Paragraf 532
	Rozdział 2 Paragraf 533
	Rozdział 2 Paragraf 534
	Rozdział 2 Paragraf 535
	Rozdział 2 Paragraf 536
	Rozdział 2 Paragraf 537
	Rozdział 2 Paragraf 538
	Rozdział 2 Paragraf 539
	Rozdział 2 Paragraf 540
	Rozdział 2 Paragraf 541
	Rozdział 2 Paragraf 542
	Rozdział 2 Paragraf 543
	Rozdział 2 Paragraf 544
	Rozdział 2 Paragraf 545
	Rozdział 2 Paragraf 546
	Rozdział 2 Paragraf 547
	Rozdział 2 Paragraf 548
	Rozdział 2 Paragraf 549
	Rozdział 2 Paragraf 550
	Rozdział 2 Paragraf 551
	Rozdział 2 Paragraf 552
	Rozdział 2 Paragraf 553
	Rozdział 2 Paragraf 554
	Rozdział 2 Paragraf 555
	Rozdział 2 Paragraf 556
	Rozdział 2 Paragraf 557
	Rozdział 2 Paragraf 558
	Rozdział 2 Paragraf 559
	Rozdział 2 Paragraf 560
	Rozdział 2 Paragraf 561
	Rozdział 2 Paragraf 562
	Rozdział 2 Paragraf 563
	Rozdział 2 Paragraf 564
	Rozdział 2 Paragraf 565
	Rozdział 2 Paragraf 566
	Rozdział 2 Paragraf 567

	Rozdział 3
	Rozdział 3 Paragraf 568
	Rozdział 3 Paragraf 569


	Załącznik 1 Rysunek planu w skali 1:2000
	Załącznik 2
	Załącznik 2 Paragraf 1
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 1
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 2
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 3
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 4
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 5
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 6
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 7
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 8
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 9
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 10
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 11
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 12
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 13
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 14
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 15
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 16
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 17
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 18
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 19
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 20
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 21
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 22
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 23
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 24
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 25
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 26
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 27
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 28
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 29
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 30
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 31
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 32
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 33
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 34
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 35
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 35 Punkt 1
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 35 Punkt 2
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 35 Punkt 3
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 35 Punkt 4

	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 36
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 36 Punkt 1
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 36 Punkt 2
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 36 Punkt 3
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 36 Punkt 4
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 36 Punkt 5
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 36 Punkt 6

	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 37
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 38
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 39
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 40
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 41
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 42
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 43
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 44
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 45
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 46
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 47
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 48
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 49
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 50
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 51
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 52
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 53
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 54
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 55
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 56
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 57
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 58
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 59
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 60
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 61
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 62
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 62 Punkt 1
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 62 Punkt 2

	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 63
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 64
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 65
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 66
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 67
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 68
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 69
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 70
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 70 Punkt 1
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 70 Punkt 2

	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 71
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 72
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 72 Punkt 1
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 72 Punkt 2
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 72 Punkt 3
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 72 Punkt 4

	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 73
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 73 Punkt 1
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 73 Punkt 2
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 73 Punkt 3
	Załącznik 2 Paragraf 1 Ustęp 73 Punkt 4


	Załącznik 2 Paragraf 2
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 1
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 2
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 3
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 3 Punkt 1
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 3 Punkt 2
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 3 Punkt 3

	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 4
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 5
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 5 Punkt 1
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 5 Punkt 2
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 5 Punkt 3
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 5 Punkt 4
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 5 Punkt 5

	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 6
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 6 Punkt 1
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 6 Punkt 2
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 6 Punkt 3
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 6 Punkt 4

	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 7
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 7 Punkt 1
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 7 Punkt 2
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 7 Punkt 3

	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 8
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 8 Punkt 1
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 8 Punkt 2
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 8 Punkt 3

	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 9
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 10
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 11
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 12
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 12 Punkt 1
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 12 Punkt 2
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 12 Punkt 3
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 12 Punkt 4

	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 13
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 14
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 14 Punkt 1
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 14 Punkt 2

	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 15
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 16
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 17
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 18
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 19
	Załącznik 2 Paragraf 2 Ustęp 20


	Załącznik 3
	Załącznik 3 Paragraf 1
	Załącznik 3 Paragraf 1 Ustęp 2
	Załącznik 3 Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 1
	Załącznik 3 Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 2
	Załącznik 3 Paragraf 1 Ustęp 2 Punkt 3


	Załącznik 3 Paragraf 2

	Załącznik 4
	Zalacznik binarny 4

		2021-02-10T23:00:00+0000
	Polska
	Kazimierz Kos
	Podpis organu wydającego akt prawny.




