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LISTA ZAŁĄCZNIKÓW KOMPLETNEGO OPRACOWANIA PISEMNEGO WNIOSKU PLANU 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO HLINKA  

 

I. PLAN ZP HLINKA - WNIOSEK 

I.1. Sekcja tekstowa 

I.2. Część graficzna 

I-1. Rysunek podstawowego podziału terytorium 1:5000 

I-2. Główny rysunek 1: 5000 

I-3. Rysunek z koncepcji infrastruktury publicznej 1:5000 

I-4. Rysunek budynków użyteczności publicznej, środków zapobiegawczych i rekultywacji 1:5000 

I-1.a) Wyrys z rysunku podstawowego podziału terytorium 1: 5000 

 Wariant 2 

I-1.b) Wyrys z rysunku podstawowego podziału terytorium 1: 5000 

 Wariant 3 

I-2.a) Wyrys z rysunku głównego 1: 5000 

 Wariant 2 

I-2.b) Wyrys z rysunku głównego 1: 5000 

 Wariant 3 

I-3.a) Wyrys z rysunku koncepcji infrastruktury publicznej 1: 5000 

 Wariant 2 

I-3.b) Wyrys z rysunku koncepcji infrastruktury publicznej 1: 5000 

 Wariant 3 

 

II. UZASADNIENIE PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO HLINKA - 

WNIOSEK 

II.1. Sekcja tekstowa 

II.2. Część graficzna 

II-1. Rysunek koordynacyjny - 1: 5000 

II-2. Rysunek szerszych relacji - 1:50 000 

II-3. Rysunek przewidywanych zaborów Funduszu gruntów rolnych - 1: 5 000 

II-4. Rysunek transportu, gospodarki wodnej, energii i komunikacji - 1: 5 000 

II-1.a) Wyrys z Rysunku koordynacyjnego 1: 5000 

 Wariant 2 

II-1.b) Wyrys z Rysunku koordynacyjnego 1: 5000 

 Wariant 3 

II-3.a) Wyrys z rysunku przewidywanych zaborów Funduszu gruntów rolnych 1: 5000 

 Wariant 2 

II-3.b) Wyrys z rysunku przewidywanych zaborów Funduszu gruntów rolnych 1: 5000 

 Wariant 3 

 

III. OCENA WPŁYWU WNIOSKU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ TERYTORIUM 

 

Sekcja tekstowa 

Załącznik A. Ocena wpływu wniosku Planu zagospodarowania przestrzennego Hlinka na środowisko 

   (załącznik A. to oddzielny tom) 
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I. PLAN ZP HLINKA           WNIOSEK 

 

Sekcja tekstowa planu zagospodarowania przestrzennego została opracowana dla wariantu nr 1 

zdefiniowanie obszarów pod zabudowy dla elektrowni wiatrowych: 

 

1. Sekcja tekstowa 

            

a) Wyznaczenie obszaru zabudowanego                        1 

b) Podstawowa koncepcja rozwoju obszaru miejscowości, ochrona i rozwój jego wartości                  1      

c) Koncepcja urbanistyczna, rozgraniczenie terenów o różnym przeznaczeniu, tereny pod zabudowy, 

tereny pod przebudowy oraz system zieleni                                                                                       2 

d) Koncepcja infrastruktury publicznej, w tym warunki jej umiejscowienia, wyznaczenia obszarów i 

korytarzy dla infrastruktury publicznej, w tym warunki ich wykorzystania 

d1) Koncepcja transportu                                                                                                                    3 

d2) Koncepcja gospodarki wodnej                                                                                                      4 

d3) Koncepcja energetyki i połączeń                                                                                                  5 

d4) Gospodarka z odpadami                                                                                                                5 

d5) Wyposażenie publiczne                                                                                                                 5   

d6) Przestrzeń publiczna                                                                                                                      5  

e) Koncepcja zagospodarowania krajobrazu, w tym podział obszarów o różnym zastosowaniu, tereny 

zmian krajobrazu, terytorialny system stabilności ekologicznej, przepuszczalność krajobrazu, 

środki przeciwpowodziowe i przeciw erozji, rekreacja 

e1) Określanie obszarów różnych sposobów wykorzystania                                                             6  

e2) System terytorialnej stabilności ekologicznej                                                                              6  

e3)  Środki przeciw korozyjne i przeciwpowodziowe                                                                        6  

e4) Rekreacja i turystyka                                                                                                                    7 

f) Określenie warunków korzystania z obszarów o różnym sposobie wykorzystania, określenie 

dominującego (głównego) wykorzystania, dopuszczalnego, niedopuszczalnego lub warunkowo 

dopuszczalnego użytkowania, określenie warunków rozmieszczenia przestrzennego, włącznie 

podstawowymi warunkami ochrony krajobrazu                                                                                7  

g) Definicja budynków użyteczności publicznej i środki pożytku publicznego, budynków i środków w 

zakresie zapewniania bezpieczeństwa państwa i przestrzeni dla działań naprawczych, dla których 

prawa do gruntów i budynków mogą zostać wywłaszczone                                                            17 

h) Definicja budynków użyteczności publicznej i przestrzeni publicznej do, których można 

zastosować prawo pierwokupu                                                                                                         18 

i) Określenie środków kompensacyjnych na mocy § 50, ust. 6 prawo budowlane                               18 

j) Informacje na temat liczby arkuszy tekstowych planu terytorialnego i liczby rysunków załączonych 

z częściami graficznymi                                                                                                                   18 

 

Do kompletnych rysunków planu zagospodarowania przestrzennego został wykorzystany wariant nr 1 

zdefiniowanie obszarów pod zabudowy dla elektrowni wiatrowych: 
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2. Sekcja graficzna  

I-1. Rysunek podstawowego podziału terytorium 1:5000 

I-2. Główny rysunek 1: 5000 

I-3. Rysunek z koncepcji infrastruktury publicznej 1:5000 

I-4. Rysunek budynków użyteczności publicznej, środków zapobiegawczych i rekultywacji 1:5000 

 

Do następujących wyrysów z rysunków wniosku zagospodarowania przestrzennego zostały 

wykorzystane warianty nr 2i nr 3 zdefiniowanie obszarów pod zabudowy dla elektrowni wiatrowych: 

 

I-1.a) Wyrys z rysunku podstawowego podziału terytorium 1: 5000 

 Wariant 2 

I-1.b) Wyrys z rysunku podstawowego podziału terytorium 1: 5000 

 Wariant 3 

I-2.a) Wyrys z rysunku głównego 1: 5000 

 Wariant 2 

I-2.b) Wyrys z rysunku głównego 1: 5000 

 Wariant 3 

I-3.a) Wyrys z rysunku koncepcji infrastruktury publicznej 1: 5000 

 Wariant 2 

I-3.b) Wyrys z rysunku koncepcji infrastruktury publicznej 1: 5000 

 Wariant 3 

Rysunki planu terytorialnego mogą być wykorzystywane w celach decyzyjnych na terytorium jedynie w 

wyznaczonej skali.  
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a) WYZNACZENIE OBSZARU ZABUDOWANEGO 

I-1. Rysunek podstawowego podziału terytorialnego 

 

 

1. Obszar zabudowany jest wyznaczony na cyfrowej mapie katastralnej pokazującej stan z lipcem 

2017 r., dla rozpatrywanego terytorium katastralnego Hlinka. Jego częścią jest obszar wiejski 

wyznaczony do 1.9.1966 r. 

2. Obszar zabudowany miejscowości składa się z dwóch jednostek – zabudowanie siedzib Hlinka i 

Rylovka i jest ograniczony granicą obszaru zabudowanego. 

 

b) PODSTAWOWA KONCEPCJA ROZWOJU OBSZARU MIEJSCOWOŚCI, OCHRONA I 

ROZWÓJ JEGO WARTOŚCI 

 I-2. Główny rysunek 

 

 

1. Rozwinąć obszar miejscowości o natężeniu odpowiadającym jego położeniu w określonym 

obszarze SOB3 Jeseníky-Kralický Sněžník, gdzie długoterminowo przejawiają się problemy rozwoju 

gospodarczego, rozwoju społeczno-demograficznego lub stanu składników środowiska. Jednocześnie 

jest to terytorium, na którym występują wartości przyrodnicze o znaczeniu ponadlokalnym. 

2. Intensywność rozwoju obszaru miejscowości oprzeć na profesjonalnym oszacowaniu rozwoju 

liczby mieszkańców i możliwości terytorialnych w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju jego 

dominujących funkcji - mieszkaniowych, produkcyjnych, częściowo usługowych i rekreacyjnych, 

przy założeniu stabilizacji do niewielkiego spadku liczby mieszkańców. 

3. Do rozwoju funkcji mieszkalnych i usługowych należy wykorzystać wolne miejsca na mieszanych 

obszarach mieszkalnych (SB), które stanowią większość obszaru zabudowanego siedziby Hlinki. 

Podczas dobudowań należy zachować istniejącą strukturę obszaru zabudowanego, metodę podzielenia 

budynków wzdłuż dróg, w tym wysokość budynków charakterystycznych dla rozwoju obszarów 

wiejskich. 

4. Stworzyć warunki dla zachowania cennych architektonicznie lub historycznie budynków i 

elementów drobnej architektury - pomników o znaczeniu lokalnym, które uzupełniają charakter osady. 

5. Nie rozszerzać terenów produkcji i magazynowania, istniejące uważać za wystarczające. 

Zapotrzebowanie na nowe budynki produkcyjne i magazynowe realizować poprzez zabudowanie 

przelewów w istniejących zabudowach lub poprzez odbudowę ich zniszczonych lub 

niewykorzystanych części. 

6. Obszary wyposażenia obywatelskiego (OV) w tym cmentarz (OH) i tereny rekreacyjne i sportowe 

(OS) uważać za ustabilizowane terytorialnie. 

7. Wyznaczony zakres terenów pod zabudowę elektrowni wiatrowych (VE) uważać jako maksymalny 

możliwy w dłuższej perspektywie czasowej. Szczegółowa lokalizacja i warunki użytkowania powinny 

być określone zgodnie z wynikami wpływu planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko 

naturalne. 

8. Uznać rozwój terytorialny siedziby Hlinka za dawno zakończony, po realizacji miejsc pod 

zabudowę dla przestrzeni publicznej - zieleń publiczną (PZ) i terenów do rekreacji - ogrody (PZ). 

9. Uznanie rozwoju terytorialnego siedziby Rylovki za długoterminowo zakończony na granicy 

dzisiejszego obszaru zabudowanego. 

10. W całym obszarze niezagospodarowanym tworzyć warunki terytorialne dla utrzymania równowagi 

ekologicznej w krajobrazie, określając elementy terytorialnego systemu stabilności ekologicznej, 

ustalając jego brakujące części i chroniąc je przed niepożądanymi zmianami w danym obszarze. 

11. Zmieniając krajobraz, zachować jego przepuszczalność. 

12. Rozwinięcie niezabudowanej południowo-zachodniej części miejscowości z większym udziałem 

gruntów leśnych i zieleni, jako obszaru krajobrazowego, w celu wsparcia dalszego rozwoju 

wszystkich form zieleni krajobrazowej. 

13. W celu ochrony najcenniejszych walorów przyrodniczych o znaczeniu ponad-miejscowym i 

krajowym chronić przed niepożądanymi zmianami w istotny terytorialnie Europejski obszar 
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Osoblažskiego výběžka- cyplu Osobłogi, pomnika przyrody Osoblažský výběžek i rezerwatu przyrody 

Velký Pavlovický rybník - Duży Pawłowicki staw. 

14. Rozwijanie pozostałych części niezagospodarowanego terenu, jako krajobrazu użytkowanego 

rolniczo, wzmocnienie jego różnorodnego ukształtowania poprzez ochronę i rozwój naturalnych 

elementów - poprzez rozszerzenie różnych form zieleni krajobrazu. 

 

c) KONCEPCJA URBANISTYCZNA, rozgraniczenie terenów o różnym przeznaczeniu, tereny 

pod zabudowy, tereny pod przebudowy oraz system zieleni 

I-2. Główny rysunek 

 

 

1. Proponowana koncepcja urbanistyczna umożliwia realizację podstawowej koncepcji rozwoju 

terytorium miejscowości, ochrony i rozwoju jej wartości. Jest to graficznie wyrażone w Głównym 

rysunku planu przestrzennego i opisane w części tekstowej planu przestrzennego. Obszar zabudowany 

definiuje ustabilizowane obszary różnych sposobów wykorzystania oraz tereny pod przebudowę 

zmian P. Pod zabudowę poza teren zabudowany zostały wyznaczone tereny pod zabudowę Z. 

 

 

2. Na terenach zabudowanych i terenach pod zabudowę są wyznaczone:  

SB - tereny mieszane mieszkalne 

OV - tereny zagospodarowania publicznego  

OH - tereny zagospodarowania publicznego - cmentarz 

OS - tereny zagospodarowania publicznego - kultura fizyczna i sport 

PZ - tereny przestrzeni publicznej - zieleń publiczna 

VS - tereny produkcyjne i magazynowe 

VZ - tereny produkcyjne i magazynowe - produkcja rolna 

VE - tereny produkcyjne i magazynowe - elektrownie wiatrowe 

DS - tereny infrastruktury transportowej - drogi 

DK - tereny infrastruktury transportowej – wybrane drogi 

RZ - tereny rekreacyjne - ogrody 

ZZ - tereny zieleni obszaru zabudowanego 

 

3. Przegląd obszarów pod budowy Z 
oznaczenie  Sposób wykorzystania Uwagi  

Z1-2 

Z1-3 

Z1-4 

Z1-6 

VE  

tereny produkcyjne i magazynowe - elektrownie 

wiatrowe 

Tereny pod zabudowę Z1-2  

jest zdefiniowany poza tereny dla elektrowni wiatrowych 

według A-ZÚR MSK, pozostające są w środku 

 

Z2 PZ tereny przestrzeni publicznej - zieleń publiczna Dołącza się do terenów zabudowanych cmentarza 

Z3 RZ tereny rekreacyjne - ogrody Dołącza się do terenów zabudowanych Hlinka  

 

4. Przegląd obszarów do przebudowy P 
oznaczenie  Sposób wykorzystania Uwagi  

P1 VS tereny produkcyjne i magazynowe Przebudowa niewykorzystywanego terenu spółdzielni 

rolniczej w Rylovce 

P2 VS tereny produkcyjne i magazynowe Przebudowa niewykorzystywanego spółdzielni rolniczej 

„Starý dvůr“ w Hlince 

P3 PZ tereny przestrzeni publicznej - zieleń publiczna Przebudowa części terenów zamieszkania w Hlince 

 

5. Traktować za terytorialnie ustabilizowaną większość obszaru zabudowanego miejscowości: 

- tereny mieszane mieszkaniowe SB w Hlince i Rylovce 

- tereny zagospodarowania publicznego OV, cmentarz OH i boisko OS w Hlince 

- tereny przestrzeni publicznej - zieleń publiczna PZ w Hlince 

- tereny produkcji i magazynowania VS w Rylovce 

- tereny produkcyjne i magazynowe - produkcja rolnicza VZ w Hlince 

- tereny infrastruktury transportowej - drogi DS i wybrane drogi DK 
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- tereny zieleni obszaru zabudowanego ZZ 

6. Wolne miejsca na ustabilizowanych terenach zabudowanych zabudowywać zgodnie z warunkami 

wykorzystania terenów o różnej metodzie wykorzystania określonej w rozdziale f). 

7. Wolne miejsce na terenie zabudowanym place mieszane mieszkaniowe SB uważać za wystarczające 

dla oczekiwanej potrzeby budowy nowych mieszkań zrównoważone do 2030 roku. 

8. W nowym celu wykorzystać obszary do przebudowy: 

- P1 w Rylovce na rzecz obszaru produkcji i magazynowania VS 

- P2 w Hlince na rzecz produkcji i magazynowania VS 

- P3 w Hlince na rzecz przestrzeni publicznych - zieleń publiczna PZ 

9. Zagospodarowanie przestrzenne miejscowości realizować na terenach połączonych z terenem 

zabudowanym Hlinky: 

- Z2 dla terenu przestrzeni publicznej - teren zieleni publicznej PZ 

- Z3 dla terenu rekreacyjnego - ogrody RZ 

10. Dla obszarów produkcji i magazynowania VE - elektrownie wiatrowe zdefiniować tereny pod 

zabudowę Z1-2, Z1-3, Z1-4, Z1-6. 

11. Uznanie prywatnej zieleni ogrodów i sadów na obszarach mieszanych domów jednorodzinnych za 

ważną część zieleni mieszkalnej, korzystnie wpływającej na środowisko życia terenów mieszkalnych. 

12. Tereny zieleni obszarów zabudowanych ZZ nie zabudowywać, wykorzystywać ich funkcje 

ekonomiczne, ochronne, przyrodnicze i krajobrazowe. 

13. Połączenie systemu i zieleni krajobrazowej w celu dopuszczenia zieleni na obszarach 

infrastruktury transportowej korytarza DS - droga i DK - wybrane drogi. 

 

d) KONCEPCJA INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ, w tym warunki jej umiejscowienia, 

wyznaczenia obszarów i korytarzy dla infrastruktury publicznej, w tym warunki ich 

wykorzystania 

 I-3. Rysunek koncepcji infrastruktury publicznej 

 

 

d1) KONCEPCJA TRANSPORTU 

TRANSPORT SAMOCHODOWY I TRANSPORT PUBLICZNY 

 

1. Droga III. klasy III/45726 i droga III/45729, przechodzą przez rozpatrywany teren, jako 

ustabilizowane terytorialnie na terenach infrastruktury transportowej - droga DS. 

2. Mniej znaczące braki transportowe na drogach można rozwiązać na terenach przyległych z różnym 

sposobem wykorzystania (patrz rozdział f.). 

3. Dotychczasowe wybrane drogi lokalne i drogi wewnętrzne ze znaczeniem dla transportu 

rozpatrywanego terenu miejscowości wyznaczone są, jako przestrzenie transportu - wybrane drogi 

DK. Braki transportowe można rozwiązać na terenach przyległych z rozdzielnych sposobem 

wykorzystania (patrz rozdział f.). 

4. Pozostałe lokalne, specjalne i dojazdowe drogi są częścią obszarów o różnych zastosowaniach, w 

których się znajdują. Można je zmieniać i modyfikować i tworzyć nowe (patrz rozdział f.). 

5. Szczegółowe cele dla lokalnych i wewnętrznych dróg są określone, jako korytarze K dla 

infrastruktury transportowej DI i korytarze dla infrastruktury transportowej i technicznej DTI: 
oznaczenie  

korytarza   

cel wykorzystania korytarza  

K2 DTI – Dojazdowa droga do VE Z1-2 i przewody kablowe VN 

K3 DTI – Dojazdowa droga do VE Z1-3 i przewody kablowe VN 

K4 DTI – Skrzyżowanie dróg dojazdowych do VE  Z1-3 a Z1-4 i przewody kablowe a VN 

K6 DTI – Dojazdowa droga do VE Z1-6 i przewody kablowe VN 

K7 DI – Droga miejscowa, dostęp do obory, przedłużenie istniejącej drogi  

K8 DI – Droga miejscowa, dostęp do wieży widokowej + wieża widokowa 

K9 DI – Droga miejscowa, dostęp do lasu 

K10 DI – Droga miejscowa, dostęp do granicy z Polską, rzeczki Sedlackiej  

K11 DTI – Droga wewnętrzny i sieć infrastruktury technicznej  

K12 DI – Rekonstrukcja drogi Rylovka – granica Państwa 
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6. Transport publiczny będzie nadal obsługiwany przez połączenia autobusowe, rozmieszczenie 

przystanków autobusowych w Hlince i Rylovce nie jest proponowane. 

 

TRANSPORT STATYCZNY, RUCH ROWEROWY I RUCH PIESZY 

 

7. Istniejące publiczne parkingi pozostają niezmienione. Parkingi można wyznaczać na terenach o 

różnych zastosowaniach (patrz rozdział f). 

8. Istniejące trasy rowerowe prowadzące po drogach III. klasy pozostaną bez zmian. 

9. Drogi dla pieszych i rowerzystów można wyznaczać na terenach o różnych zastosowaniach (patrz 

rozdział f), zmiany w istniejących nie są proponowane. 

 

d2) KONCEPCJA GOSPODARKI WODNEJ 

 

10. Zaopatrzenie terenów obu miejscowości - Hlinky i Rylovka w wodę pitną poprzez podłączenie do 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę do wodociągu Osobłoga jest zadowalające i zostanie zachowane. 

11. Proponowane sieci wodociągowe będą w pierwszej kolejności umieszczane w infrastrukturze 

transportowej DS i DK lub w korytarzach DTI infrastruktury transportowej i technicznej. 

12. Budowa systematycznej kanalizacji w Hlince i Rylovce. Korytarz K14 jest zdefiniowany dla 

głównego kolektora ścieków i centralnej oczyszczalni ścieków Hlinka. Kanalizacja w obszarze 

zabudowanym będzie w pierwszej kolejności umieszczana do infrastruktury transportowej DS i DK. 

13. Do czasu wdrożenia centralnego systemu kanalizacji i dwóch proponowanych oczyszczalni 

ścieków wykorzystać istniejącą metodę odprowadzania ścieków. Czyszczenie biologiczne 

zabezpieczać przez montaż połączonych oczyszczalni ścieków (np. dla blokowych jednostek 

mieszkalnych) z odprowadzeniem oczyszczonej wody do strumieni lub wykorzystanie istniejących 

szamb z wywozem ścieków do najbliższej oczyszczalni ścieków. Powiązane oczyszczalnie ścieków i 

przydomowe oczyszczalnie ścieków mogą być zlokalizowane na obszarach o różnym wykorzystaniu 

obszarów zabudowanych (patrz rozdział f). 

14. Wodę deszczową usuwać poprzez zatrzymanie w miejscu opadu, wsiąkaniem lub 

powierzchniowym odprowadzeniem. 

 

d3) KONCEPCJA ENERGETYKI I POŁĄCZEŃ 

 

15. Główna linia zasilania w energię elektryczną pozostaje istniejącą linią wysokiego napięcia 22 kV. 

Zachowany pozostanie istniejący system dystrybucyjnych stacji transformatorowych zasilających 

obszar zabudowany miejscowości. Możliwy brak mocy transformatorowej rozwiązać poprzez 

wzmocnienie istniejących podstacji lub budowę nowych (patrz rozdział f). 

16. Dla produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zdefiniować tereny pod zabudowy Z1-

2,3,4,6 dla czterech elektrowni wiatrowych. Dla podziemnych linii kablowych WN 22kV łączących 

elektrownie wiatrowe z siecią dystrybucyjną należy wykorzystać określone korytarze infrastruktury 

transportowej i technicznej DTI - K2, K3, K4, K6 i korytarz infrastruktury technicznej TI - K5 

wzdłuż drogi III/45726. 

17. Podłączenie elektrowni wiatrowych do sieci dystrybucyjnej może być również realizowane przez 

nową linię napowietrzną wysokiego VN napięcia równoległą do istniejącej linii VN w jej strefie 

ochronnej. 

18. Nie liczyć na doprowadzeniem gazu do miejscowości.  

19. Ogrzewanie domów rodzinnych pozostawić w indywidualności, budynki bloków mieszkalnych, 

zagospodarowania publicznego i produkcji nadal ogrzewać poprzez kotły domowe. Preferować 

ogrzewanie elektryczne, słoneczne i geotermalne, ekologiczne paliwa odnawialne. 

20. Nie proponuje się żadnych zmian w urządzeniach telekomunikacyjnych lub 

radiokomunikacyjnych. 

 

d4) GOSPODARKA Z ODPADAMI 

 

21. Utrzymanie obecnego systemu gospodarki odpadami, odpadów komunalnych, odpadów 
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niebezpiecznych i gruzu budowlanego likwidować poza miejscowością. 

22. W razie potrzeby zdefiniować plac zbiórki w terenach produkcji i magazynowania VS, VZ (patrz 

rozdział f).  
 

d5) WYPOSAŻENIE PUBLICZNE  

 

23. W przypadku udogodnień obywatelskich pozostawić ustabilizowane tereny OV obszary 

udogodnień obywatelskich, OS udogodnienia obywatelskie - sport, OH udogodnienia obywatelskie - 

cmentarz. 

24. Udogodnienia obywatelskie można również wyznaczać na terenach mieszanych mieszkalnych SB.   

 

d6) PRZESTRZEŃ PUBLICZNA 

 

25. Jako terytorialnie stabilizowane pozostawić dwa obszarów przestrzeni publicznej – Zieleń 

publiczna PZ w centralnej części Hlinki. W formie przebudowy P3, realizować rozszerzenie 

przestrzeni publicznej – zieleni publicznej przy Domu kultury i tereny RZ rekreacji - ogrody. 

26. Pozostałe przestrzenie publiczne utrzymywać, jako przestrzenie ulic, drogi lokalne i specjalne 

oznaczone w planie zagospodarowania przestrzennego, jako obszary infrastruktury transportowej DK - 

wybrane drogi, które pozwalają na rozsądnie wygodny ruch pojazdów i pieszych oraz lokalizację sieci 

infrastruktury technicznej. 

27. Publiczne tereny zieleni, lokalne i specjalnie drogi można również wyznaczać w kolejnych 

terenach o różnym zastosowaniu (patrz rozdział f) 

 

e) KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA KRAJOBRAZU, w tym podział obszarów o różnym 

zastosowaniu, tereny zmian krajobrazu, terytorialny system stabilności ekologicznej, 

przepuszczalność krajobrazu, środki przeciwpowodziowe i przeciwerozyjne, rekreacja 

I-2. Główny rysunek 

 

 

e1) OKREŚLANIE OBSZARÓW O RÓŻNYCH SPOSOBACH WYKORZYSTANIA 

1. Na terenie niezabudowanym zostały zdefiniowane:  

Z - tereny rolnicze 

L - tereny leśne 

N - tereny zieleni krajobrazowej 

P - naturalne powierzchnie 

S - powierzchnie mieszane 

W - tereny wodne i tereny gospodarki wodnej  

 

2. Warunki dla korzystania z niezagospodarowanych terenów przedstawiono w rozdziale (f), i zostały 

wyznaczone, aby: 

- krajobraz był chroniony przed niepożądanym zabudowaniem 

- wartości krajobrazu - naturalne i krajobrazowe - były szanowane i rozwijane 

- proponowane zmiany w obszarze nie pogorszyły przepuszczalności krajobrazu 

- stworzono warunki terytorialne w celu zmniejszenia zagrożenia erozji gleby i powodzi lokalnych  

- stworzono warunki terytorialne w celu utrzymania równowagi ekologicznej w krajobrazie 

- stworzono warunki do odpowiedniego rekreacyjnego wykorzystania krajobrazu 

 

3. Przepuszczalność krajobrazu zapewniać system celowych dróg dla rowerzystów i pieszych, które 

można wyznaczać na obszarach niezabudowanych (patrz rozdział f). 

 

e2) SYSTEM TERYTORIALNEJ STABILNOŚCI EKOLOGICZNEJ 

 

4. Przestrzegać proponowane rozgraniczenia elementów miejscowości USES, jako części obszaru 

naturalnego P: 

Regionalne biocentra: RBC 105 Bor-Bouře, RBC 112 Osoblažský les -Las Osobłoga 
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Regionalny biokorridor: 503 RBK między RBC 105 a RBC 192, w tym wstawienie lokalnego 

biocentra LBC 308 

Lokalne biocentra: LBC 13, LBC 5, LBC 2, LBC 8 

Lokalne korytarze biologiczne: 

-LBK łączący wbudowane LBC 308, LBC 13, LBC 5 i LBC 2 Velký Pavlovický rybník – Duży 

Pawłowicki staw 

-LBK łączący LBC 2 Velký Pavlovický rybník z częścią LBC 8, która jest zdefiniowany w 

Osobłodze 

-LBK łączący LBC 8 z częścią RBC 192 Las Osobłogi w tereny Hlinky. 

 

e3) ŚRODKI PRZECIW KOROZYJNE I PRZECIWPOWODZIOWE 

 

5. Głównym odbiorcą wód powierzchniowych w rozpatrywanym obszarze jest potok Sádecki, zmiany 

nie są proponowane. Chronić jego bogatą roślinność znajdującą się na brzegach przed 

niechcianymi interwencjami, włączając ją w naturalne obszary P jako część USES. Wzdłuż 

bezimiennego potoku płynącego w zabudowanym obszarze Hlinki i wzdłuż kanałów 

melioracyjnych, tworzyć, odnawiać i rozszerzać towarzyszącą zieleń. 

6. Pozostawić istniejące tereny zieleni krajobrazowej - zbiorowiska leśne na terenach nieleśnych - 

chronić je przed niepożądanymi i nieuprawnionym zniszczeniem na rzecz gruntów ornych. 

Przywracanie użytków zielonych na terenach zalewowych, dolinach, w krajobrazie i na stokach. 

7. Działania na rzecz ochrony gleby przed erozją i środkami ochrony przeciwpowodziowej powinny 

być realizowane zgodnie z warunkami użytkowania terenów niezabudowanych określonych w 

rozdziale f) i zgodnie z konkretnymi proponowanymi zmianami na korzyść obszarów S mieszane i 

L lasu wskazanych na Rysunku głównym. 

8. W celu ochrony przed erozją gleby, rozważać na dzień dzisiejszy nie istniejące proponowane 

biocentra i biokorytarze terytorialnego systemu stabilności ekologicznej na obszarach rolniczych 

gruntów ornych. 

 

e4) REKREACJA I TURYSTYKA 

 

9. Wspierać rozwój mało wymagających form rekreacji, dla których odpowiednie warunki - turystyka, 

jazda na rowerze, rekreacja rodzinna, agroturystyka - są odpowiednie na danym obszarze. 

10. Szlaki piesze i rowerowe łączące specjalnie chronione obszary przyrody i zabytki kultury Hlinky, z 

podobnymi atrakcjami w sąsiednich Slezskich Pavlovicich, Osobłodze i Dívčí Hrady dopełnić z 

miejscami odpoczynku, punktami widokowymi (wieża widokowa Hlinka) i ścieżkami 

przyrodniczymi zgodnie z warunkami określonymi w rozdziale f). 

 

f) OKREŚLENIE WARUNKÓW KORZYSTANIA Z OBSZARÓW O RÓŻNYM SPOSOBIE  

WYKORZYSTANIA, określenie dominującego (głównego) wykorzystania, dopuszczalnego, 

niedopuszczalnego lub warunkowo dopuszczalnego użytkowania, określenie warunków 

rozmieszczenia przestrzennego, włącznie z podstawowymi warunkami ochrony krajobrazu. 

I-2. Główny rysunek 

 

 

Obszar miejscowości jest podzielony na obszary o różnych sposobach wykorzystania: 

 

Obszar zabudowany i obszary pod zabudowę: 

SB - tereny mieszane mieszkalne 

OV - tereny zagospodarowania publicznego  

OH - tereny zagospodarowania publicznego - cmentarz 

OS - tereny zagospodarowania publicznego - kultura fizyczna i sport 

PZ - tereny przestrzeni publicznej - zieleń publiczna 

VS - tereny produkcyjne i magazynowe 

VZ - tereny produkcyjne i magazynowe - produkcja rolna 

VE - tereny produkcyjne i magazynowe - elektrownie wiatrowe 
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DS - tereny infrastruktury transportowej - drogi 

DK - tereny infrastruktury transportowej – wybrane drogi 

RZ - tereny rekreacyjne - ogrody 

ZZ - tereny zieleni obszaru zabudowanego 

 

Na terenie niezabudowanym:  

Z - tereny rolnicze 

L - tereny leśne 

N - tereny zieleni krajobrazowej 

P - naturalne powierzchnie 

S - powierzchnie mieszane 

W - tereny wodne i tereny gospodarki wodnej  

 

1. Określone użytkowanie gruntów uwarunkowane jest koniecznością przestrzegania limitów 

użytkowania gruntów wynikających z regulacji prawnych i decyzji administracyjnych oraz z 

rozwiązania planu zagospodarowania przestrzennego. 

2. Jako stawy i zbiorniki wodne W, które nie są częścią obszaru naturalnego, są oznaczone jako stawy 

i zbiorniki wodne. Inne obszary wodne i wszystkie cieki wodne są częścią obszarów o różnych 

zastosowaniach, w których się znajdują, należy utrzymać ich znaczenie dla gospodarki wodnej. 

Wszystkie cieki wodne i obszary są pokazane na rysunku koordynacyjnym. 

3. Produkcja energii z elektrowni fotowoltaicznych jest dozwolona na obszarach o różnych 

zastosowaniach na obszarach zabudowanych, w obszarach pod zabudowy i obszarach dla 

przebudowy. Systemy można jednak umieszczać tylko na dachach budynków, a wytwarzana 

energia jest zużywana głównie w miejscu produkcyjnym, chyba że nie zaznaczono inaczej. 

4. W rozważanym obszarze dopuszczalne jest określenie gruntów dla budynków biogazowni tylko w 

wyznaczonych obszarach. 

5. Podstawowym (głównym) wykorzystaniem uważany jest cel wykorzystania, który dominuje na 

danym obszarze, jeśli można go określić. Zastosowania te są uznawane za dopuszczalne, które 

dopełniają główne wykorzystanie obszaru, lecz nieprzeważaną tam. Na terenach zabudowanych i 

obszarach przeznaczonych pod zabudowę dopuszczalne jest ogrodzenie terenu chyba, że dalej 

podano inaczej. 

6. Warunkowo dopuszczalny jest taki cel korzystania z obszaru, dla którego zawsze konieczne jest 

indywidualne oszacowanie jego zgodności z głównymi i dopuszczalnymi zastosowaniami oraz jego 

ewentualny negatywny wpływ na środowisko. Warunkowo dopuszczalne jest zawsze umieszczanie 

działek budynków i obiektów służących mieszkaniu lub długoterminowemu pobytowi osób w 

miejscach, które mogą być obciążone hałasem, wibracjami, pyłem, zapachem i innymi 

negatywnymi skutkami zagrażającymi zdrowiu lub znacząco pogarszającymi samopoczucie 

mieszkania. 

7. Zmiany na terytorium, które mogą mieć wpływ na zabytki o znaczeniu lokalnym, muszą zachować 

ich wyjątkowość i ogólny charakter środowiska. Małe zabytki - krzyże, kaplice, pomniki itp. - 

nadal stojące w przestrzeni publicznej nie mogą być włączane do ogrodzonej krainy obszarów 

zabudowanych. W razie potrzeby zostaną przeniesione do innej odpowiedniej lokalizacji. 

8. Przy określaniu terenów budynków i ich zmian w sąsiedztwie nieruchomego zabytku kultury - 

kościoła św. Walentyna - jego dominująca pozycja w centralnej części wioski zostanie zachowana. 

 

WARUNKI DLA KORZYSTANIA Z OBSZARÓW RÓŻNYCH SPOSOBACH 

WYKORZYSTANIA SĄ OKREŚLONE, NASTĘPUJĄCO: 

 

9. SB - MIESZANE OBSZARY MIESZKALNE 

 

Przeważające (główne) wykorzystanie:  

- działki budynków dla mieszkania w domach rodzinnych i gospodarstwach, w tym budynki i 

powiązane obiekty 

 

Dopuszczalne wykorzystanie: 
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- działki budynków mieszkalnych w blokach mieszkalnych, mieszkania publiczne 

- teren budynków i wyposażenia obiektów obywatelskich, w tym tereny budynków i urządzeń, 

które są niezbędne do ich użytkowania i są z nimi bezpośrednio związane 

- teren budynków do rekreacji rodzinnej 

- kraina przestrzeni publicznych, publiczne tereny zieleni 

- tereny placów zabaw, małe place zabaw 

- komunikacja lokalna, komunikacja dla pieszych i rowerzystów 

- działki parkingów i pozostałe miejsca do parkowania dla samochodów osobowych 

- transport i infrastruktura techniczna 

 

      Warunkowo dopuszczalne wykorzystanie: 

- grunty budynków i urządzeń do produkcji i usług na małą skalę, rzemiosła i handlu, w rolnictwie 

z mieszkaniami dla stałego mieszkania rodzinnego, dla hodowli zwierząt w małych 

gospodarstwach itp., w tym budynki i sprzęt, które są niezbędne do ich użytkowania, chyba że 

nie obniżają jakość środowiska i dobrostan zamieszkania w sąsiedztwie 

 

Niedozwolone wykorzystanie: 

- tereny budynków, ich zmiany lub zmiany w ich użytkowaniu, które obniżyłyby, jakość życia i 

komfort życia, np. produkcja i magazynowanie, hodowla zwierząt gospodarskich na dużą skalę, 

place do parkowania samochodów ciężarowych, autobusów, sprzętu budowlanego itp. 

- grunty miejsc pochówków oraz place zabaw o dużej powierzchni i boiska sportowe 

 

Warunki przestrzennego zagospodarowania i ochrona charakteru krajobrazu: 

- w przypadku rozbudowy w lukach i zmianach budynków zostanie w okolicach z zachowaną 

strukturą historyczną zabudowy zachowany typowy kształt terenu, objętość i sposób podzielenia 

budynków względem przestrzeni ulicy. 

- zagospodarowanie terenu pod zabudowę mieszkaniową, udogodnienia obywatelskie i rolnictwo 

dla mieszkania rodzinnego nie przekroczy wysokość odpowiadającej domowi jednorodzinnemu z 

dwoma piętrami naziemnymi z poddaszem. 

- zabudowanie terenu o innych dopuszczalnych lub warunkowo dopuszczalnych budynków nie 

przekroczy wysokość odpowiadająca domowi jednorodzinnemu z jednym piętrem z poddaszem. 

- określona maksymalna wysokość może przekraczać wyposażenie techniczne (np. maszty i 

anteny, kominy, fotowoltaika) lub małe elementy architektoniczne (wieżyczki narożne itp.) 

 

10. OV - OBSZARY ZAGOSPODAROWANIA PUBLICZNEGO 

 

Przeważające (główne) wykorzystanie:  

- grunty budynków i wyposażenia udogodnień obywatelskich z wyjątkiem cmentarzy i placów 

zabaw na dużych obszarach 

 

Dopuszczalne wykorzystanie: 

- grunty budynków i urządzeń, które są niezbędne do korzystania z terenów udogodnień 

obywatelskich i są z nimi bezpośrednio związane 

- grunty przestrzeni publicznych, zieleń publiczna 

- transport i infrastruktura techniczna, drogi dla pieszych i rowerzystów 

- grunty parkingów dla samochodów osobowych 

- zamieszkiwanie tylko dla właściciela lub zarządcy udogodnień obywatelskich 

 

Niedozwolone wykorzystanie: 

- teren budynków, urządzeń i działania, które nie są bezpośrednio związane z dominującym i 

dopuszczalnym wykorzystaniem, w szczególności grunty budynków do produkcji 

magazynowania w tym rolnicze, parkowanie samochodów ciężarowych, autobusów, sprzętu 

budowlanego itp. 

 

Warunki przestrzennego zagospodarowania i ochrona charakteru krajobrazu: 
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- w przypadku zmian w terenie maksymalna wysokość zabudowy będzie odpowiadać wysokości 

domu rodzinnego z dwoma piętrami naziemnymi z poddaszem. 

 

11. OH - OBSZARY ZAGOSPODAROWANIA PUBLICZNEGO – CMENTARZ 

 

Przeważające (główne) wykorzystanie:  

- grunty Cmentarza publicznego 

 

Dopuszczalne wykorzystanie:  

- grunty budynków, urządzeń i usług, które są bezpośrednio związane z pochówkiem 

- grunty budynków i obiektów religijnych 

- niezbędny transport i infrastruktura techniczna, drogi dla pieszych  

- przestrzenie publiczne, zieleń 

 

Niedozwolone wykorzystanie: 

- grunty budynków, wyposażenia i działania, które są niezgodne z dominującymi (głównymi) i 

dopuszczalnymi zastosowaniami 

 

Warunki przestrzennego zagospodarowania i ochrona charakteru krajobrazu: 

- nie określono 

 

12. OS - OBSZARY ZAGOSPODAROWANIA PUBLICZNEGO – KULTURA FIZYCZNA I 

SPORT  

 

Przeważające (główne) wykorzystanie:  

KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

- teren dużych placów zabaw i boisk sportowych 

 

Dopuszczalne wykorzystanie: 

- małe place zabaw i boiska sportowe 

- teren budynków i urządzeń związanych z głównym zastosowaniem lub konieczny do korzystania 

z obszaru 

- przestrzeń publiczna – zieleń 

- związana z tym infrastruktura transportowa i techniczna, drogi dla pieszych i rowerzystów, 

parkingi 

 

Niedozwolone wykorzystanie: 

- grunty budynków i urządzeń innych niż dominujące i dopuszczalne użytkowanie 

 

Warunki przestrzennego zagospodarowania i ochrona charakteru krajobrazu: 

- zabudowa nie przekroczy wysokości odpowiadającej domowi jednorodzinnemu z jednym 

piętrem i poddaszem 

 

13. PZ - OBSZARY - PRZESTRZEŃ PUBLICZNA – ZIELEŃ PUBLICZNA   

 

Przeważające (główne) wykorzystanie:  

- tereny zagospodarowania parkowego łącznie z elementami drobnej architektury  

 

Dopuszczalne wykorzystanie: 

- grunty budynków i urządzeń niezbędne do eksploatacji i utrzymania publicznych terenów 

zielonych i ich użytkowania 

- grunty placów zabaw, małe place zabaw i wielofunkcyjne place brukowane 

- transport i infrastruktura techniczna, drogi dla pojazdów, dla pieszych i rowerzystów 

 

Niedozwolone wykorzystanie: 
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- grunty budynków i działalności, które są niezgodne z głównym i dominującym wykorzystaniem, 

np. w zakresie mieszkalnictwa, rekreacji rodzinnej, produkcji i magazynowania itp., lub te 

mogące je uniemożliwiać 

 

Warunki przestrzennego zagospodarowania i ochrona charakteru krajobrazu: 

- wysokość zabudowy nie przekroczy wysokości odpowiadającej jednemu piętru domu rodzinnego 

 

14. VS - OBSZARY PRODUKCJI I MAGAZYNOWANIA  

 

Przeważające (główne) wykorzystanie: 

- grunty budynków i urządzeń dla nierolniczej produkcji i magazynowania, łącznie z budynkami i 

urządzeniami, które są niezbędne do ich wykorzystania  

 

Dopuszczalne wykorzystanie: 

- grunty budynków dla małej produkcji i usług produkcyjnych 

- grunty komercyjnych obiektów wyposażenia obywatelskiego związane z głównym 

wykorzystaniem obszaru, np. placówki handlowe 

- grunty parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych 

- transport i infrastruktura techniczna 

- zieleń towarzysząca, ochronna i zieleń publiczna 

- plac zbiórki 

- produkcja energii odnawialnej - naziemne elektrownie fotowoltaiczne 

 

Warunkowo dopuszczalne wykorzystanie: 

- grunty budynków i urządzeni dla hodowli zwierząt gospodarczych, pod warunkiem, że nie 

obniży się jakość środowiska i dobrostanu w okolicznych terenach mieszanych mieszkaniowych; 

- zmiany w technologii lub zdolności produkcyjnej, o ile jakość środowiska i dobrostan życia w 

okolicznych terenach mieszanych mieszkaniowych nie zostaną zmniejszone 

 

Niedozwolone wykorzystanie: 

- grunty budynków, urządzeń lub technologii lub ich zmiany, które mogłyby obniżyć jakość 

środowiska i dobrobyt w okolicznych terenach mieszanych mieszkaniowych 

- grunty budynków i działania, które nie są bezpośrednio związane z dominującym i dozwolonym 

użytkowaniem, zwłaszcza w odniesieniu do mieszkalnictwa, rekreacji, udogodnień wiejskich, z 

wyjątkiem dopuszczalnych, 

 

Warunki przestrzennego zagospodarowania i ochrona charakteru krajobrazu: 

- maksymalna wysokość zabudowy nie przekroczy wysokości domu rodzinnego z dwoma 

kondygnacjami naziemnymi z poddaszem 

- zachowanie zieleni pośród zabudowań w zakresie min. 25% z całkowitej powierzchni 

 

15. VZ - OBSZARY PRODUKCJI I MAGAZYNOWANIA – GOSPODARCZE 

 

Przeważające (główne) wykorzystanie:  

- grunty budynków do produkcji rolnej, w tym produkcji zwierzęcej, w tym budynki i sprzęt 

niezbędny do ich wykorzystania 

 

Dopuszczalne wykorzystanie: 

- grunty budynków nierolniczej produkcji i magazynowania, do produkcji na małą skalę i usług 

produkcyjnych  

- grunty komercyjnych obiektów wyposażenia obywatelskiego związane z głównym 

wykorzystaniem obszaru, np. placówki handlowe 

- plac zbiórki 

- biogazownie do przetwarzania odpadów ze źródeł lokalnych 

- grunty parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych 
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- transport i infrastruktura techniczna 

- zieleń towarzysząca, ochronna i zieleń publiczna 

 

Niedozwolone wykorzystanie: 

- grunty budynków, urządzeń i technologii lub ich zmiany, które obniżyłyby, jakość życia i życia w 

okolicznych terenach mieszanych mieszkalnych 

- grunty budynków i działań, które nie są bezpośrednio związane z dominującym i dozwolonym 

użytkowaniem - zwłaszcza w odniesieniu do mieszkalnictwa, rekreacji, udogodnień wiejskich, z 

wyjątkiem dozwolonych, itp. 

 

Warunki przestrzennego zagospodarowania i ochrona charakteru krajobrazu: 

- maksymalna wysokość zabudowy nie przekroczy wysokości domu rodzinnego z dwoma 

kondygnacjami naziemnymi z poddaszem 

- zachowanie zieleni pośród zabudowań w zakresie min. 25% z całkowitej powierzchni 

 

16. VE - OBSZARY PRODUKCJI I MAGAZYNOWANIA - ELEKTROWNIE WIATROWE  

 

Przeważające (główne) wykorzystanie:  

- grunty budynków pod elektrownie wiatrowe w tym grunty i budynki niezbędne do ich dalszego 

użytkowania przez okres ich żywotności 

 

Dopuszczalne wykorzystanie: 

- grunty budynków i urządzeń tymczasowo wykorzystywanych do realizacji głównego 

użytkowania terenu 

- powiązany transport i infrastruktura techniczna 

- grunty niezabudowanych terenów mieszanych lub rolnych 

 

Niedozwolone wykorzystanie: 

- grunty budynków, urządzeń i technologii lub działania niezwiązane bezpośrednio z głównym lub 

dopuszczalnym wykorzystaniem 

 

Warunki przestrzennego zagospodarowania i ochrona charakteru krajobrazu: 

- wysokość każdej elektrowni nie przekroczy 200 m łącznie z górnym punktem łopaty wirnika 

- całkowita powierzchnia gruntu wymagana do głównego użytkowania nie przekroczy 5 000 m
2
 dla 

każdej elektrowni wiatrowej 

 

17. DS - OBSZARY INFRASTRUKTURY TRANSPORTU - DROGI 

 

Przeważające (główne) wykorzystanie:  

- grunty w transporcie drogowym 

 

Dopuszczalne wykorzystanie: 

- miejsca dla zatok autobusowych, przystanki komunikacji miejskiej 

- sieci infrastruktury technicznej 

- towarzysząca i zieleń liniowa 

- drogi dla pieszych i rowerzystów 

 

Niedozwolone wykorzystanie: 

- grunty budynków, urządzeń, które nie są bezpośrednio związane z głównym i dopuszczalnym 

wykorzystaniem albo te, które by mogły ograniczać dane wykorzystanie 

 

Warunki przestrzennego zagospodarowania i ochrona charakteru krajobrazu: 

- droga III/45726 na odcinku Rylovka - Slezské Pavlovice ujednolicić do szerokości 5 m, 

pozostałe na szerokość 6 m drogi  
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18. DS - OBSZARY INFRASTRUKTURY TRANSPORTU - WYBRANE KOMUNIKACJE 

 

Przeważające (główne) wykorzystanie: 

- grunty wybranych dróg lokalnych i komunikacji użytkowych oraz przestrzeni ulicznych  

 

Dopuszczalne wykorzystanie: 

- infrastruktura techniczna 

- elementy małej architektury 

- aleje  

- parking samochodowy 

- transport pieszy i rowerowy 

 

Niedozwolone wykorzystanie: 

- grunty budynków i wyposażenia niezwiązane z głównym dopuszczalnym wykorzystaniem, lub te 

mogące  je ograniczać 

 

Warunki przestrzennego zagospodarowania i ochrona charakteru krajobrazu: 

- szerokość gruntów dróg i przestrzeni ulicznych utrzymywać w miarę dla komfortowego ruchu 

pojazdów i pieszych oraz umieszczenia niezbędnych sieci infrastruktury technicznej 

- drogę lokalną w Rylovce na odcinku skrzyżowania z drogą III/45726 - granica Państwa z Polską 

ujednolicić na szerokość 6 m drogi 

- specjalnie zaprojektowane drogi, umożliwiające dostęp do elektrowni wiatrowych realizować w 

szerokości, która umożliwi eksploatację i konserwację elektrowni przez cały okres ich 

użytkowania 

 

19. RZ - OBSZARY REKREACJI - OGRODY 

 

Przeważające (główne) wykorzystanie:  

- grunty budynków dla rekreacji rodzinnej z ogrodem 

 

Dopuszczalne wykorzystanie: 

- gospodarcze wykorzystanie gruntów rolnych ogrodów i sadów 

- grunty budynków dla magazynowania plonów i narzędzi 

- tereny parkingu dla samochodów osobowych, drogi dla pieszych i rowerzystów 

- infrastruktura techniczna niezbędna do użytkowania gruntów 

- małe budynki i obiekty związane z rekreacją rodzinną 

- zieleń publiczna 

 

Niedozwolone wykorzystanie: 

- grunty budynków niezwiązane z głównymi i dopuszczalnymi zastosowaniami, np. w zakresie 

mieszkalnictwa, produkcji, magazynów, udogodnień wiejskich itp. 

 

Warunki przestrzennego zagospodarowania i ochrona charakteru krajobrazu: 

- działki budynków rekreacji rodzinnej nie przekroczy 25 m
2 
powierzchni zabudowanej 

- grunty budynków dla magazynowania plonów i narzędzi nie przekroczy 25 m
2
 powierzchni 

zabudowanej 

- na każdej oddzielnej działce przeznaczonej do rekreacji rodzinnej z ogrodem możliwe jest 

umiejscowienie jednego budynku do rekreacji rodzinnej i jedną konstrukcję do magazynowania 

plonów i narzędzi  

- powierzchnia zabudowana każdego oddzielnego fragmentu terenu do rekreacji rodzinnej z 

ogrodem nie przekroczy 15%, w tym są wszystkie grunty budynków i terenów utwardzonych 

- maksymalna wysokość budynków przeznaczonych do rekreacji rodzinnej nie przekroczy 

wysokość domu parterowego z poddaszem 

- maksymalna wysokość budynków do magazynowania upraw i narzędzi nie przekroczy wysokość 

domu jednopiętrowego 
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20. ZZ – OBSZARY ZIELENI TERENÓW ZABUDOWANA  

 

Przeważające (główne) wykorzystanie:  

- grunty rolne i inne duże obszary niezabudowane 

 

Dopuszczalne wykorzystanie: 

- grunty budynków dla magazynowania plonów i narzędzi 

- infrastruktura techniczna 

- drogi dla pieszych i rowerzystów 

- drogi lokalne i specjalnego przeznaczenia 

- definiowana zieleń ogrodów i sadów 

- przestrzenie publiczne, zieleń publiczna, zieleń ochronna 

 

Niedozwolone wykorzystanie: 

- grunty budynków i działań niezwiązanych z głównymi i dopuszczalnymi zastosowaniami - 

zwłaszcza w odniesieniu do mieszkań, produkcji, rekreacji, udogodnień miejskich itp. 

 

Warunki przestrzennego zagospodarowania i ochrona charakteru krajobrazu: 

- maksymalna wysokość budynku nie przekroczy wysokość domu jednokondygnacyjnego 

- grunty budynków dla magazynowania plonów i narzędzi nie przekroczy 25 m
2
 powierzchni 

zabudowanej 

 

21. Z – TERENY ROLNICZE  

 

Przeważające (główne) wykorzystanie:  

- gospodarczo wykorzystywane grunty rolne w przeważającej części orne  

 

Dopuszczalne wykorzystanie: 

- grunty budynków, urządzeń i innych środków dla gospodarki wodnej, dla ochrony przyrody i 

krajobrazu, transportu publicznego i infrastruktury technicznej, w tym połączenia i drogi 

użytkowe, środki techniczne i konstrukcje, które poprawią warunki użytkowania dla celów 

rekreacji i turystyki (na przykład trasy rowerowe, obiekty rekreacyjne i krajoznawcze, w tym 

budynki bezpośrednio z nimi związane) 

- wypas bydła w tym niezbędny sprzęt  

- grunty i budynki do hodowli ptaków i zwierzyny (dziczyzna i bażanty), w tym ogrodzenia  

- grunty budynków i obiektów służących do wykonywania praw łowieckich, w tym ogrodzenia 

- powiększanie obszarów rozproszonej zieleni krajobrazowej, alejek i zaułków, miedze i polany  

- zakładanie łąk i zalesianie, zwłaszcza na ubogich gruntach rolnych 

- wspólne obiekty zgodnie z zatwierdzonym kompleksową zmianą terytorialną   

 

Warunkowo dopuszczalne wykorzystanie: 

- zakładanie ogrodów tylko pod warunkiem, że są połączone z terenem zabudowanym, z którym 

utworzą jedną jednostkę 

 

Niedozwolone wykorzystanie: 

- ogrodzenie terenu, z wyjątkiem dopuszczalnego 

- teren budynków i działania niezwiązane bezpośrednio z głównymi i dopuszczalnymi 

zastosowaniami - głównie w zakresie mieszkalnictwa, produkcji, rekreacji rodzinnej, udogodnień 

obywatelskich, produkcji energii odnawialnej itp. 

- grunty budynków, sprzętu i innych środków dla leśnictwa, wydobycie minerałów, informacyjne 

ośrodki ekologiczne, urządzenia sanitarne 

- grunty pod budynki rolnicze, np. do hodowli zwierząt 

 

Warunki przestrzennego zagospodarowania i ochrona charakteru krajobrazu: 
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- maksymalna wysokość budynku nie przekroczy wysokość jednokondygnacyjnego domu z 

użytkowym poddaszem 

 

22. L – OBSZARY LEŚNE  

 

Przeważające (główne) wykorzystanie:  

- gospodarcze wykorzystanie lasów 

 

Dopuszczalne wykorzystanie: 

- grunty budynków, sprzętu i innych środków dla leśnictwa, gospodarki wodnej, ochrony przyrody 

i krajobrazu, transportu publicznego i infrastruktury technicznej włącznie z połączeniami i drogi 

specjalne, środki techniczne i konstrukcje, które poprawią warunki użytkowania rekreacji i 

turystyki (na przykład trasy rowerowe, obiekty rekreacyjne i krajoznawcze, w tym budynki 

bezpośrednio z nimi związane, w tym ogrodzenia) 

- grunty budynków i obiektów służących do wykonywania prawa łowiectwa, w tym ogrodzenia 

- grunty i budynki do hodowli ptaków i zwierzyny (dziczyzna i bażanty), w tym ogrodzenia  

 

Niedozwolone wykorzystanie: 

- ogrodzenie terenu, z wyjątkiem dopuszczalnego 

- teren budynków i działań niezwiązane z głównymi i dopuszczalnymi zastosowaniami - 

zwłaszcza w odniesieniu do mieszkalnictwa, rekreacji, produkcji, udogodnień wiejskich itp. 

- grunty budynków, sprzętu i innych środków dla rolnictwa, wydobycie minerałów, informacyjne 

ośrodki ekologiczne, urządzenia sanitarne 

- grunty budynków do produkcji energii odnawialnej 

 

Warunki przestrzennego zagospodarowania i ochrona charakteru krajobrazu: 

- maksymalna wysokość budynku nie przekroczy wysokość jednokondygnacyjnego domu z 

użytkowym poddaszem 

 

23. N – OBSZARY KRAJOBRAZU I ZIELENI 

 

Przeważające (główne) wykorzystanie:  

- wzrośnięta zieleń krajobrazu, ugrupowania leśnie drzew poza lasem  

 

Dopuszczalne wykorzystanie: 

- tworzenie miejsc do wypoczynku i zwiedzania 

- przejścia infrastruktury transportowej i technicznej, drogi dla pieszych i rowerzystów 

- wspólne obiekty zgodnie z zatwierdzonym kompleksowym umocnieniem gruntów 

- urządzenie używane do wykonywania prawa łowiectwa – ambony, karmniki  

- zmiany w rodzaju gruntów leśnych 

 

Niedozwolone wykorzystanie: 

- grunty budynków i urządzeń innych niż dominujące i dopuszczalne 

- likwidacja zieleni krajobrazowej na rzecz gruntów rolnych 

- zmiany rodzajów gruntów, z wyjątkiem dopuszczalnych 

 

Warunki przestrzennego zagospodarowania i ochrona charakteru krajobrazu: 

- nie określono 

 

24. S – OBSZARY MIESZANE  

 

Przeważające (główne) wykorzystanie:  

- trudno wyznaczyć, nie wyznaczono  

 

Dopuszczalne wykorzystanie: 
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- mniejsze tereny gruntów rolnych, trwałych użytków zielonych, z preferencjami wykorzystania 

rolniczego 

- mniejsze tereny leśne i skupiska leśne na gruntach nieleśnych 

- teren budynków, urządzeń i innych środków dla leśnictwa, gospodarki wodnej, ochrony przyrody 

i krajobrazu, transportu publicznego i infrastruktury technicznej, środków technicznych i 

konstrukcji, które poprawią warunki użytkowania rekreacji i turystyki (np. trasy rowerowe, 

wypoczynek i zwiedzanie) miejsca, w tym budynki bezpośrednio z nimi związane, w tym 

niezbędne ogrodzenie) 

- wspólne obiekty zgodnie z zatwierdzonym kompleksowym umocnieniem gruntów 

- grunty budynków i urządzeń służących wykonywania prawa łowiectwa – ambony, karmniki  

-grunty budynków dla zwierząt hodowlanych i ptaków, w tym ogrodzenia 

- poszerzenie obszaru zieleni krajobrazowej, alejek i zaułków, miedz i zagajników, trawników, 

zalesień 

 

Warunkowo dopuszczalne wykorzystanie: 

- hodowla bydła wypasowego łącznie z niezbędnymi gruntami budynków, urządzeń i ogrodzeń - 

tylko w związku z obszarami produkcji i magazynowania VZ, VS 

 

Niedozwolone wykorzystanie: 

- ogrodzenie terenu, z wyjątkiem dopuszczalnego 

- grunty budynków, urządzeń i środków niezwiązanych z głównymi i dopuszczalnymi 

zastosowaniami - w szczególności grunty pod mieszkalnictwo, rekreację, produkcję i 

magazynowanie, w tym produkcję energii odnawialnej 

- grunty budynków, sprzętu i innych środków dla rolnictwa, wydobycia minerałów, informacyjne 

ośrodki ekologiczne, urządzenia sanitarne 

- na terenach zalewowych, w obniżeniach terenów i nachyleniach zmian rodzajów gruntów na 

grunty orne 

 

Warunki przestrzennego zagospodarowania i ochrona charakteru krajobrazu: 

- maksymalna wysokość budynku odpowiadająca wysokości domu rodzinnego z jednym parterem 

i poddaszem 

 

25. P - OBSZARY NATURALNE 

 

Przeważające (główne) wykorzystanie:  

- obszary biocentrów i biokorytarzy terytorialnego systemu stabilności ekologicznej, rezerwatów 

przyrody, pomników przyrody i miejsc o znaczeniu europejskim 

 

Dopuszczalne wykorzystanie: 

- zmiany rodzajów gruntów na rzecz skupisk leśnych 

 

Warunkowo dopuszczalne wykorzystanie: 

- grunty budynków, sprzętu i innych niezbędnych środków w interesie publicznym w zakresie 

gospodarki wodnej, ochrony przyrody i krajobrazu, tworzenia miejsc rekreacji i zwiedzania, 

chyba, że znacząco nie zmniejsza to głównego wykorzystania obszaru naturalnego 

- niezbędne przejścia komunikacji drogowej i technicznej, komunikacji dla pieszych i 

rowerzystów tylko w niezbędnym zakresie i jeśli nie zagraża to głównej funkcji obszaru 

- grunty budynków, urządzeń i środków, w tym ogrodzenia, niezbędne do eksploatacji istniejących 

obór dla danieli – tylko jeśli nie zagraża to funkcji terytorialnego systemu stabilności 

ekologicznej 

 

Niedozwolone wykorzystanie: 

- grunty budynków i wyposażenia niezwiązane z głównym lub warunkowo dopuszczalnym 

użytkowaniem, w szczególności grunty pod zabudowę mieszkalną, udogodnienia obywatelskie, 

produkcję i magazynowanie, rekreację itp. 
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- budynki, sprzęt i inne środki dla rolnictwa, leśnictwa, wydobycia minerałów, informacyjne 

ośrodki ekologiczne, urządzenia sanitarne 

- grunty budynków do produkcji energii ze źródeł odnawialnych - elektrownie wiatrowe, naziemne 

elektrownie fotowoltaiczne, biogazownie 

- ogrodzenie terenu inne niż dopuszczalne lub warunkowo dopuszczalne 

- zmiany w rodzaju gruntów, które doprowadziłyby do zmniejszenia stopnia stabilności 

ekologicznej, takie jak grunty leśne na gruntach rolnych 

- zmiany na terytorium, które uniemożliwiłyby utworzenie brakującej części USES 

- likwidacja wzrośniętej zieleni, jeśli nie wymaga to umieszczenia gruntów budynków i środków 

dopuszczalnych lub warunkowo dopuszczalnych chyba, że konieczne jest zapewnienie 

funkcjonalności USES lub bezpiecznego przemieszczania się osób na danym terytorium 

 

Warunki przestrzennego zagospodarowania i ochrona charakteru krajobrazu: 

- przestrzeganie, co najmniej minimalnych parametrów przestrzennych elementów USES 

określonych przez metodologię tworzenia USES, chyba że można je zdefiniować w optymalnym 

zakresie zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, tj. obszar LBC min. 3 ha, min. 

szerokość LBK 15 m i maks. długość 2000 m, min. szerokość RBK 40 m i maksymalna możliwa 

długość pojedynczego RBK 700 m 

 

26. W - OBSZARY WODNE I GOSPODARKA WODNA  

 

Przeważające (główne) wykorzystanie: 

- obszary wodne, które nie są częścią obszaru naturalnego  

 

Dopuszczalne wykorzystanie: 

- struktury i obiekty gospodarki wodnej umożliwiające stałą eksploatację powierzchni 

- środki techniczne i sprzęt do hodowli dziczyzny w oborze lub hodowli ryb 

- towarzysząca zieleń 

 

Niedozwolone wykorzystanie: 

- grunty budynków i działań, które nie są bezpośrednio związane z głównymi i dopuszczalnymi 

zastosowaniami 

- ogrodzenie terenu 

 

Warunki przestrzennego zagospodarowania i ochrona charakteru krajobrazu: 

- nie określono 

 

g) DEFINICJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ i środki pożytku publicznego, 

budynków i środków w zakresie zapewniania bezpieczeństwa Państwa i przestrzeni dla 

działań naprawczych, dla których prawa do gruntów i budynków mogą zostać wywłaszczone 

I-4. Rysunek budynków użyteczności publicznej, środki i działania naprawcze  

 

 

1. Jako środki pożytku publicznego, dla których prawa do gruntów i budynków mogą zostać 

wywłaszczone lub ograniczone, określa się: 

-regionalne biocentrum RBC 105 Bor-burza 

-regionalne biocentrum RBC 192 Las Osobłoga 

-regionalny biokytarz RBK 503 

-lokalne biocentrum LBC 2 Velký Pavlovický rybník (Duży staw pawłowicki) 

-lokalne biocentrum LBC 5, LBC 8, LBC 13. 

 

2. Inne budynki pożytku publicznego, środki lub obszary działań naprawczych nie są zdefiniowane w 

planie zagospodarowania przestrzennego Hlinka. 

 

h) DEFINICJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I PRZESTRZENI 
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PUBLICZNEJ DO, KTÓRYCH MOŻNA ZASTOSOWAĆ PRAWO PIERWOKUPU  

 

 

Budynki użyteczności publicznej i przestrzenie publiczne, dla których można wykonywać prawo 

pierwokupu, nie są zdefiniowane w Planie zagospodarowania przestrzennego Hlinka. 

 

i)  OKREŚLENIE ŚRODKÓW KOMPENSACYJNYCH NA MOCY § 50, UST. 6 PRAWO 

BUDOWLANE 
 

 

Środki wyrównawcze zgodnie z § 50 ust. 6 ustawy budowlanej nie są określone. 

 

(j) INFORMACJE NA TEMAT LICZBY ARKUSZY TEKSTOWYCH PLANU 

TERYTORIALNEGO I LICZBY RYSUNKÓW ZAŁĄCZONYCH Z CZĘŚCIAMI 

GRAFICZNYMI 

 

 

Część tekstowa planu zagospodarowania przestrzennego Hlinka zawiera 18 ponumerowanych stron. 

Załączona część graficzna zawiera 4 rysunki i 6 wyrysów z rysunków. 

 

W Planie ZP Hlinka nie było celowe określenie lub wyznaczenie: 

- obszary i korytarze rezerw terytorialnych 

- obszary, w których decyzje o zmianach na terytorium podlegają umowie o podziale na działki 

- obszary i korytarze, w których decyzje o zmianach na terytorium podlegają przygotowaniu 

opracowania terytorialnego lub wydaniu planu regulacyjnego 

- ważne architektonicznie lub urbanistycznie budynki 

- kolejność zmian na terytorium 

 


