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UCHWAŁA NR V/17/11 
 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

z dnia 27 stycznia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) w związku 
z uchwałą nr 0150/XXVII/154/08 Rady Miejskiej 
w Obornikach Śląskich z dnia 17 czerwca 2006 r. 
z późniejszymi zmianami, po stwierdzeniu zgodno-
ści ze „studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Oborniki 
Śląskie”, zmienionym przez Radć Miejską w Obor-
nikach Śląskich uchwałą nr 0150/XVIII/84/07 z dnia 
4 grudnia 2007 r., Rada Miejska w Obornikach Ślą-
skich uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, zwany dalej planem, obejmuje obsza-
ry zawarte w granicach określonych na rysunkach 
planu stanowiących załączniki graficzne do niniej-
szej uchwały. 

§ 2. 1. Integralną czćścią uchwały są rysunki 
planu sporządzone na mapie w skali 1 : 2000 sta-
nowiące załączniki nr 1–10. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) rozstrzygnićcie w sprawie sposobu realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz za-
sad ich finansowania stanowiące załącznik  
nr 11. 

§ 3. 1. Nastćpujące określenia stosowane w 
uchwale oznaczają: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogra-
niczająca obszar, na którym dopuszcza sić 
wznoszenie budynków oraz budowli nadziem-
nych, nie bćdącymi: obiektami małej architek-
tury, liniami przesyłowymi i sieciami uzbroje-
nia terenu; linia ta nie dotyczy istniejących 
budynków, zlokalizowanych przed wejściem 
w życie niniejszej uchwały poza wyznaczoną 
linią zabudowy; 

2) obowiązująca linia zabudowy – linia, wzdłuż 
której należy sytuować budynki oraz określone 
w ustaleniach planu rodzaje budowli naziem-
nych niebćdące: obiektami małej architektury, 
liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia te-
renu i związanymi z nimi urządzeniami; 

3) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 
wraz z załącznikami; 

4) powierzchnia zabudowy – powierzchnia kon-
dygnacji parterowej budynku lub suma po-
wierzchni kondygnacji parterowych budynków 
znajdujących sić na danym terenie, liczona 

w zewnćtrznym obrysie murów wraz z prze-
świtami i podcieniami; 

5) przepisy szczególne – aktualne w momencie 
wykonywania niniejszej uchwały przepisy 
prawne; 

6) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
czćść przeznaczenia, która dominuje na da-
nym terenie w sposób określony ustaleniami 
planu; 

7) przeznaczenie uzupełniające terenu – rodzaj 
przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, 
który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe w sposób określony w ustale-
niach planu i którego powierzchnia użytkowa, 
zabudowy lub czćści terenu zajmuje w grani-
cach terenu lub poszczególnych nieruchomo-
ści mniej niż odpowiednia powierzchnia zaj-
mowana przez przeznaczenie podstawowe; 

8) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbo-
lami przeznaczenia podstawowego; 

9) uciążliwość – zjawiska lub stany utrudniające 
życie albo dokuczliwe dla otaczającego śro-
dowiska takie jak: hałas, wibracje, zanieczysz-
czenia powietrza i zanieczyszczenia gruntu 
i wód; 

10) usługi publiczne − tereny przeznaczone pod 
lokalizacjć budynków użyteczności publicznej, 
szczególnie z zakresu usług oświaty, nauki, 
zdrowia, kultury, sportu i rekreacji i admini-
stracji publicznej itp.; 

11) usługi z zakresu: 
a) handlu detalicznego − działalność związana 

ze sprzedażą detaliczną towarów z wyłą-
czeniem sprzedaży paliw do pojazdów me-
chanicznych, 

b) gastronomii − działalność restauracji, ba-
rów, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiar-
ni, cukierni itp., 

c) obsługi ludności lub przedsićbiorstw − 
działalność związana z obsługą nierucho-
mości, usługi projektowe, działalność 
prawnicza, notarialna, rachunkowość, dzia-
łalność związana z pośrednictwem finan-
sowym, działalność w zakresie reklamy lub 
informacji, drobne usługi takie jak: fotogra-
fia, poligrafia, gabinety kosmetyczne i fry-
zjerskie, pralnia, szewc, naprawa artykułów 
przeznaczenia osobistego i użytku domo-
wego, działalność biur i agencji turystycz-
nych, informacja turystyczna, działalność 
ośrodków i placówek edukacyjnych, a także 
działalność firm pocztowych i telekomuni-
kacyjnych itp., 

d) zdrowia – działalność: przychodni, gabine-
tów lekarskich, aptek itp., 

e) turystyki – działalność hoteli, moteli, domów 
wycieczkowych, schronisk młodzieżowych 
itp., 
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f) rekreacji: 
− organizacja imprez i wydarzeń sporto-

wych, kulturalnych i turystycznych, 
− ścieżki zdrowia, ścieżki dydaktyczne, 

ścieżki rowerowe, pola paintballowe, par-
ki linowe i wspinaczkowe, trasy jazdy 
konnej; 

12) usługi związane z obsługą komunikacji – sta-
cje diagnostyczne, warsztaty naprawy środ-
ków transportu, stacje paliw. 
2. Pojćcia niezdefiniowane należy rozumieć 

zgodnie z przepisami szczególnymi. 

§ 4. 1. Nastćpujące oznaczenia graficzne 
przedstawione na rysunkach planu są obowiązują-
cymi ustaleniami planu: 
1) granice opracowania; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub rożnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) symbole określające podstawowe przeznacze-
nie terenów; 

4) elementy kompozycji: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
b) obowiązujące linie zabudowy; 

5) granice stref ochrony konserwatorskiej: 
a) „A” ochrony konserwatorskiej, 
b) „B” ochrony konserwatorskiej, 
c) „K” ochrony krajobrazu kulturowego, 
d) „OW” obserwacji archeologicznej; 

6) stanowiska archeologiczne. 
2. Pozostałe oznaczenia przedstawione na ry-

sunkach planu nie są obowiązującymi ustaleniami 
planu i mają charakter informacyjny. 

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 5. 1. W zakresie ogólnych zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego ustala sić: 
1) ukształtowania wymagają ciągi zabudowy loka-

lizowane wzdłuż dróg publicznych; 
2) na terenach objćtych strefami ochrony konser-

watorskiej zakaz wprowadzania elementów za-
gospodarowania terenu agresywnych lub ob-
cych krajobrazowo; 

3) szczegółowe nakazy, zakazy, dopuszczenia  
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 
służące ochronie i kształtowaniu ładu prze-
strzennego określają przepisy zawarte w roz-
dziale 3. 

2. W zakresie zasad ochrony środowiska 
i przyrody ustala sić: 
1) działalność obiektów usługowych na terenach 

objćtych planem nie może powodować ponad-
normatywnego obciążenia środowiska natural-
nego poza granicami działki, do której inwestor 
posiada tytuł prawny; 

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z terenów zabudowanych może być realizowa-
ne po ich wstćpnym podczyszczeniu do stopnia 
odpowiadającego wymogom odprowadzenia 
ścieków do wód i ziemi. 

§ 6. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej ustala sić strefy ochrony konserwatorskiej 

oznaczone na rysunkach planu oraz przepisy wy-
mienione w ust. 2, 3. 

2. W granicach poszczególnych stref obowią-
zują nastćpujące wymogi konserwatorskie: 
1) W strefie „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej 

obejmującej obszar wpisany do rejestru zabyt-
ków: 
a) należy zachować historyczny układ prze-

strzenny (tj. rozplanowanie dróg, ulic i mie-
dzuchów, placów, historycznych zbiorników 
wodnych, przebieg linii za-budowy, kompo-
zycjć wnćtrz urbanistycznych, kompozycjć 
historycznej zieleni), oraz poszczególne ele-
menty tego układu (tj. historyczne na-
wierzchnie ulic, placów i chodników, histo-
ryczne obiekty techniczne, zabudowć, małą 
architekturć i zieleń), 

b) obowiązują działania odtworzeniowe i rewa-
loryzacyjne, 

c) należy konserwować zachowane elementy 
układu przestrzennego, 

d) należy dostosować współczesną funkcjć do 
wartości zabytkowych obiektów i obszarów 
położonych w strefie; w przypadku inwesty-
cji nowych należy preferować te z nich, które 
stanowią rozszerzenie lub uzupełnienie już 
istniejących form zainwestowania terenu, 
przy założeniu maksymalnego zachowania 
i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod 
warunkiem, iż nie kolidują one z historycz-
nym charakterem obiektu, 

e) restauracja i modernizacja techniczna obiek-
tów zabytkowych możliwa wyłącznie pod 
warunkiem poszanowania substancji zabyt-
kowej i zachowania pierwotnego charakteru 
obiektu, z dostosowaniem obecnej lub pro-
jektowanej funkcji do wartości obiektu, 

f) należy funkcje uciążliwe i degradujące wy-
eliminować, 

g) należy dostosować nową zabudowć do hi-
storycznej kompozycji przestrzenno-archi-
tektonicznej w zakresie lokalizacji, skali, ga-
barytów, rozplanowania, bryły, poziomu po-
sadowienia parteru, kształtu i wysokości da-
chu, formy architektonicznej, podziałów ar-
chitektonicznych, proporcji powierzchni mu-
rów i otworów, opracowania elewacji, deta-
lu, kolorystyki, podziałów wewnćtrznych 
okien i drzwi oraz nawiązać formami współ-
czesnymi do lokalnej tradycji architektonicz-
nej, 

h) nowa zabudowa winna rygorystycznie po-
wtarzać przebieg historycznej linii zabudo-
wy, winna być kształtowana w oparciu 
o dostćpne materiały ikonograficzne oraz 
w nawiązaniu do zachowanej historycznej 
zabudowy, 

i) nowa zabudowa nie może dominować nad 
zabudową historyczną, 

j) zakazuje sić lokalizacji obiektów typu kiosk, 
pawilon, 

k) umieszczanie reklam lub innych tablic re-
klamowych niezwiązanych bezpośrednio 
z danym obiektem i stanowiących na obiek-
cie lub obszarze element obcy jest bez-
wzglćdnie zabronione; dopuszczalne jest 
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umiejscawianie tablic informacyjnych insty-
tucji lub szyldów sklepów i zakładów 
w miejscach na to wyznaczonych, we wła-
ściwej, nieagresywnej formie, 

l) inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowć winien liczyć sić z koniecznością 
zlecenia dodatkowych badań lub opracowań 
studialnych, archeologicznych, architekto-
nicznych, urbanistycznych, stratygraficznych, 
dendrologicznych, dendrochronologicznych 
itp. w przypadku postawienia takich wymo-
gów przez odpowiednie służby ochrony za-
bytków, 

m) należy uporządkować wnćtrza zabudowy za-
bytkowych zespołów budowlanych; puste 
place powstałe po wyburzeniu obiektów 
powinny uzyskać zagospodarowanie odtwo-
rzeniowe bądź jako zieleńce wewnątrzblo-
kowe, według indywidualnych projektów 
(preferowana jest zieleń niska i pnąca), 

n) wszelkie zamierzenia i działania, w tym 
wszelkie zmiany funkcji, podziałów nieru-
chomości, budowy, przebudowy, rozbudowy 
i remontów, zagospodarowania terenu, na 
obszarze strefy "A” należy konsultować 
i uzgadniać z właściwym Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków; 

2) W strefie „B” ochrony konserwatorskiej: 
a) należy zachować i wyeksponować elementy 

historycznego układu przestrzennego, tj. 
rozplanowanie dróg, ulic i placów, linie za-
budowy, kompozycjć wnćtrz urbanistycz-
nych oraz kompozycjć zieleni, 

b) obiekty o wartościach zabytkowych należy 
poddać restauracji i modernizacji technicznej 
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej 
funkcji do wartości obiektu, 

c) nowa zabudowa winna być dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzennej w za-
kresie rozplanowania, skali i bryły, przy zało-
żeniu harmonijnego współistnienia elemen-
tów kompozycji historycznej i współczesnej 
oraz nawiązywać formami współczesnymi 
do lokalnej tradycji architektonicznej. Nie 
może ona dominować nad zabudową histo-
ryczną. Wszelka działalność inwestycyjna 
musi uwzglćdniać istniejące już związki prze-
strzenne i planistyczne, 

d) nowa zabudowa winna być zharmonizowana 
z historyczną kompozycją przestrzenno-
architektoniczną miasta, 

e) należy preferować te inwestycje, które sta-
nowią rozszerzenie lub uzupełnienie już ist-
niejących form zainwestowania terenu, przy 
założeniu maksymalnego zachowania 
i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod 
warunkiem, iż nie kolidują one z historycz-
nym charakterem obiektu, 

f) umieszczanie reklam lub innych tablic, nie-
związanych bezpośrednio z danym obiektem 
i stanowiących na obiekcie lub obszarze 
element obcy, jest zabronione, 

g) dopuszczalne jest umiejscawianie tablic in-
formacyjnych instytucji lub szyldów sklepów 
i zakładów w miejscach na to wyznaczonych, 
we właściwej, nieagresywnej formie. 

W przypadkach spornych lub wątpliwych lo-
kalizacjć i projekty tych elementów należy 
uzgadniać ze Służbą Ochrony Zabytków, 

h) zakazuje sić stosowania ogrodzeń betono-
wych z elementów prefabrykowanych, sto-
sowania okładzin z tworzyw sztucznych typu 
siding; 

i) wszelkie działania inwestycyjne, w tym 
zmiany zagospodarowania terenu, remonty, 
przebudowy i modernizacje oraz zmiany 
funkcji obiektów budowlanych, jak i wzno-
szenie nowych budynków, a także podziały 
nieruchomości, należy uzgadniać z właści-
wym wojewódzkim konserwatorem zabyt-
ków; 

3) W strefie „OW” obserwacji archeologicznej: 
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne (także: 

zakładanie infrastruktury technicznej oraz in-
ne wykopy ziemne) na tym obszarze winny 
być uzgodnione z właściwym konserwato-
rem zabytków, a prace ziemne prowadzone 
pod nadzorem archeologiczno-konserwa-
torskim, 

b) w przypadku dokonania znalezisk archeolo-
gicznych prace budowlane winny być prze-
rwane, a teren udostćpniony do ratowni-
czych badań archeologicznych, 

c) bez uzgodnienia dopuszcza sić jedynie pro-
wadzenie prac porządkowych, niewnikają-
cych w głąb gruntu, oraz prac rolniczych; 

4) W strefie K” ochrony krajobrazu kulturowego: 
a) należy zachować i wyeksponować elementy 

historycznego układu przestrzennego, tj. 
rozplanowanie dróg, ulic i placów, linie za-
budowy, kompozycjć wnćtrz urbanistycz-
nych i kompozycjć zieleni, 

b) nowa zabudowa winna być dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzennej w za-
kresie rozplanowania, skali i bryły przy zało-
żeniu harmonijnego współistnienia elemen-
tów kompozycji historycznej i współczesnej 
oraz nawiązywać formami współczesnymi 
do lokalnej tradycji architektonicznej; wszel-
ka działalność inwestycyjna musi uwzglćd-
niać istniejące już związki przestrzenne 
i planistyczne, 

c) należy przyznać pierwszeństwo wszelkim 
działaniom odtworzeniowym i rewaloryza-
cyjnym, zarówno w przypadku przyrodni-
czych elementów krajobrazu, jak i w stosun-
ku do historycznej struktury technicznej, in-
stalacji wodnych, sieci komunikacyjnych 
oraz obiektów zabytkowych znajdujących sić 
w Konserwatorskim spisie zabytków archi-
tektury i budownictwa”, tzw. Wykazie obiek-
tów zabytkowych” – i położonych na obsza-
rze objćtym strefą, 

d) należy preferować te inwestycje, które sta-
nowią rozszerzenie lub uzupełnienie już ist-
niejących form zainwestowania terenu, przy 
założeniu maksymalnego zachowania 
i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod 
warunkiem, iż nie kolidują one z historycz-
nym charakterem obiektu, 

e) formy inwestowania należy w maksymal-
nym stopniu ukierunkować na ich harmonij-
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ne wpisanie w otaczający krajobraz. Z tego 
powodu należy wyłączyć z możliwości reali-
zacji inwestycje duże wielkoobszarowe, jak 
również te, które wymagają znacznych prze-
obrażeń krajobrazu, 

f) należy utrzymywać krajobraz przyrodniczy 
związany przestrzennie z historycznym zało-
żeniem urbanistycznym; winno sić uwolnić 
jego obszar od elementów dysharmonizują-
cych, rekultywować tereny zniszczone, a w 
przypadku wprowadzania nowych elemen-
tów winny one podnosić estetyczne wartości 
tych terenów i podkreślać ich związek prze-
strzenny z historycznym założeniem urbani-
stycznym, 

g) wskazane jest wprowadzanie lub poszerza-
nie funkcji związanych z rekreacją pod wa-
runkiem należytego zabezpieczenia wartości 
tych terenów przed zniszczeniem lub znie-
kształceniem, 

h) umieszczenie reklam lub innych tablic, nie-
związanych bezpośrednio z danym obiektem 
i stanowiących element obcy na tym obsza-
rze, jest zabronione. Dopuszcza sić umiej-
scawianie tablic informacyjnych instytucji 
lub szyldów sklepów i zakładów w miejscach 
na to wyznaczonych, we właściwej, nieagre-
sywnej formie. W przypadkach spornych lub 
wątpliwych lokalizacjć i projekty tych ele-
mentów należy uzgadniać ze Służbą Ochro-
ny Zabytków, 

i) zakazuje sić stosowania ogrodzeń betono-
wych z elementów prefabrykowanych, sto-
sowania okładzin z tworzyw sztucznych typu 
siding, 

j) wszelkie działania inwestycyjne należy kon-
sultować z właściwym oddziałem Służby 
Ochrony Zabytków. 

3. Na obszarze stanowisk archeologicznych 
obowiązują nastćpujące wymogi konserwatorskie: 
1) dopuszcza sić uprawy rolnicze, ogrodowe itp., 

przy czym należy unikać zbyt głćbokiej orki, 
stanowiącej zagrożenie dla znajdujących sić 
w ziemi zabytków archeologicznych; 

2) dopuszczalne jest lokalizowanie inwestycji na 
terenie stanowiska archeologicznego, pod wa-
runkiem uzgodnienia i uzyskania zezwolenia od 
Inspekcji Zabytków Archeologicznych właści-
wego oddziału Służby Ochrony Zabytków oraz 
przeprowadzenia ratowniczych badań arche-
ologicznych metodą wykopaliskową. Badania te 
uwolnią teren przeznaczony pod inwestycjć od 
archeologicznej substancji zabytkowej i umoż-
liwią jednocześnie przeprowadzenie tejże inwe-
stycji. Wyniki tych badań decydują o możliwo-
ści kontynuowania prac budowlanych, koniecz-
ności zmiany technologii lub ewentualnie o ich 
zaniechaniu i zmianie przeznaczenia terenu. 

§ 7. W zakresie wymagań wynikających 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
ustala sić zasady umieszczania w przestrzeni pu-
blicznej obiektów małej architektury, nośników 
reklam, tymczasowych obiektów usługowo- 
-handlowych, urządzeń technicznych i zieleni: 

1) na terenach dróg publicznych w obrćbie linii 
rozgraniczających zakaz realizacji obiektów bu-
dowlanych, z wyjątkiem sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej, urządzeń technicznych 
dróg i ulic związanych z utrzymaniem i obsługą 
komunikacji − zatoki, parkingi, wiaty przystan-
kowe itp.; 

2) dopuszcza sić lokalizacjć w granicach linii roz-
graniczających dróg i ulic elementów małej ar-
chitektury i tymczasowych obiektów handlowo-
usługowych pod warunkiem uzyskania zgody 
zarządcy drogi; 

3) zakazuje sić umieszczania na elewacjach bu-
dynków tablic reklamowych niezwiązanych 
bezpośrednio z przeznaczeniem obiektu lub je-
go czćści; 

4) dopuszcza sić umieszczanie tablic reklamowych 
i informacyjnych instytucji oraz szyldów skle-
pów i przedsićbiorstw w rejonie wejścia lub 
w miejscach związanych z witryną. 

§ 8. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej ustala sić: 
1) na obszarze zabudowanym sieci uzbrojenia 

technicznego należy prowadzić w obrćbie linii 
rozgraniczających ulic; 

2) odstćpstwa od zasady, o której mowa w pkt 1, 
dopuszcza sić wyłącznie wtedy, gdy nie ma 
technicznej możliwości realizacji tego ustalenia; 

3) w liniach rozgraniczających ulic należy zacho-
wać również rezerwć dla realizacji urządzeń te-
lekomunikacyjnych; 

4) przebudowć sieci uzbrojenia technicznego koli-
dującej z planowaną zabudową; 

5) dopuszcza sić realizacjć urządzeń technicznych 
uzbrojenia, w tym ciągów drenażowych, prze-
wodów i urządzeń służących do przesyłania 
płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz 
urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, 
a także innych podziemnych, naziemnych lub 
nadziemnych obiektów i urządzeń niezbćdnych 
do korzystania z tych przewodów i urządzeń na 
wszystkich terenach z zastrzeżeniem pkt. 6, o ile 
przepisy szczególne nie bćdą tego wykluczać; 

6) dla realizacji urządzeń, o których mowa w pkt. 5 
i które służą wićcej niż jednemu odbiorcy, do-
puszcza sić wydzielenia niezbćdnych działek; 
w takim przypadku należy zapewnić dojazd do 
działek z dróg publicznych w formie drogi we-
wnćtrznej lub organizacji zabudowy umożliwia-
jącej świadczenie służebności dojazdu. 

2. W zakresie budowy, przebudowy lub roz-
budowy sieci uzbrojenia dla obszarów objćtych 
planem ustala sić: 
1) zaopatrzenie w wodć z gminnej sieci wodocią-

gowej, dopuszcza sić dodatkowo zaopatrzenie 
z własnych ujćć, o ile przepisy szczególne nie 
bćdą tego wykluczać; 

2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania 
ścieków: 
a) odprowadzenie ścieków do istniejącego 

i planowanego komunalnego systemu kana-
lizacji sanitarnej, 

b) na obszarach niewyposażonych w sieć kana-
lizacji sanitarnej dopuszcza sić tymczasowo 
budowć zbiorników bezodpływowych, 
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c) po zrealizowaniu komunalnej sieci kanaliza-
cyjnej, obowiązuje niezwłoczne włączenie 
wewnćtrznej instalacji kanalizacyjnej budyn-
ku do sieci kanalizacyjnej; 

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych: 
a) objćcie systemami odprowadzającymi wody 

opadowe wszystkich terenów zabudowa-
nych i utwardzonych, 

b) usunićcie z wód opadowych substancji ro-
popochodnych i zawiesin, jeśli przekroczą 
one wartości określone w przepisach szcze-
gólnych przed wylotami kolektorów desz-
czowych, 

c) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na 
których może dojść do zanieczyszczenia sub-
stancjami, o których mowa w lit. b, 

d) dopuszcza sić rozwiązania techniczne służą-
ce zatrzymaniu wód w obrćbie posesji 
w postaci studni chłonnych lub systemów 
rozsączających, przy zapewnieniu bezpie-
czeństwa ich użytkowania; 

4) w zakresie zaopatrzenia w energić elektroener-
getyczną: 
a) obowiązek zachowania normatywnych odle-

głości zabudowy od istniejących i projekto-
wanych linii elektroenergetycznych, 

b) sieci w strefach zabudowy mieszkaniowej 
należy prowadzić jako skablowane, 

c) zaleca sić kablowanie istniejących odcinków 
sieci napowietrznych w przypadku kolizji 
z projektowaną zabudową; 

d) na terenach nowej zabudowy dopuszcza sić 
lokalizowanie stacji transformatorowych; 

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 
a) obowiązek zapewnienia swobodnego dojaz-

du do sieci infrastruktury technicznej oraz 
swobodnego przemieszczania sić wzdłuż ga-
zociągu, 

b) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie po 
2m od osi gazociągu, 

c) zakaz prowadzenia działalności mogącej za-
grozić trwałości gazociągu podczas eksplo-
atacji, 

d) dla gazociągów oraz w przypadku budowy, 
przebudowy lub modernizacji istniejącej sie-
ci gazowej obowiązują strefy kontrolowane 
zgodnie z przepisami szczególnymi; 

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
a) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej 

sprawności i niskim stopniu emisji zanie-
czyszczeń, 

b) w budynkach mieszkalnych, letniskowych 
oraz usługach z zakresu turystyki lub gastro-
nomii dopuszcza sić kominki; 

7) gospodarkć odpadami należy prowadzić zgod-
nie z przepisami szczególnymi. 

3. W zakresie zasad ochrony środowiska 
i przyrody ustala sić: 
1) działalność obiektów usługowych na terenach 

objćtych planem nie może powodować ponad-
normatywnego obciążenia środowiska natural-
nego poza granicami działki, do której inwestor 
posiada tytuł prawny; 

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z terenów zabudowanych może być realizowa-
ne po ich wstćpnym podczyszczeniu do stopnia 

odpowiadającego wymogom odprowadzania 
ścieków do wód i ziemi; 

3) stosownie do przepisów odrćbnych, związa-
nych z dopuszczalnymi poziomami hałasu w 
środowisku do niżej wymienionych rodzajów 
terenów o zróżnicowanych dopuszczalnych po-
ziomach hałasu zalicza sić tereny oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 
a) pod zabudowć mieszkaniową wielorodzinną 

– MW i MN, 
b) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 

wszystkie UT i ZLU, 
c) na cele mieszkaniowo-usługowe – wszystkie 

MN/U. 

§ 9. Ze wzglćdu na brak przedmiotu ustaleń 
planu nie określa sić: 
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem sić mas ziemnych; 

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów. 

Rozdział 3 

Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości 

§ 10. 1. Nie ustala sić terenów wymagających 
obligatoryjnie scalenia i podziału nieruchomości. 

2. Dopuszcza sić scalanie i podział nierucho-
mości, których zabudowa i zagospodarowanie 
zgodnie z ustaleniami niniejszego planu wymaga 
poprzedzającego przeprowadzenia odpowiedniej 
procedury. 

3. Ustala sić nastćpujące parametry działek 
uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału nieru-
chomości położonych w granicach terenów o prze-
znaczeniu na zabudowć mieszkaniową jednoro-
dzinną, oznaczonych na rysunku planu symbolem 
MN: 
1) szerokość frontów działek przeznaczonych na 

zabudowć, z wyjątkiem działek położonych przy 
łukach dróg lub ich zakończeniach, nie powinna 
być mniejsza niż: 
a) 20 m dla zabudowy wolno stojącej, 
b) 15 m dla zabudowy bliźniaczej, 
c) 6 m dla zabudowy szeregowej; 

2) powierzchnia działek przeznaczonych pod nową 
zabudowć nie może być mniejsza niż: 
a) 900 m2 dla zabudowy wolno stojącej, 
b) 400 m2 dla zabudowy bliźniaczej, 
c) 300 m2 dla zabudowy szeregowej; 

3) dopuszcza sić wydzielanie dróg wewnćtrznych 
o szerokości w liniach rozgraniczających mini-
mum 8 m; 

4) dopuszcza sić wydzielanie ciągów pieszo- 
-jezdnych oraz pieszych o szerokości w liniach 
rozgraniczających minimum 5 m. 

Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe dla terenów  
w liniach rozgraniczających 

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na załączniku 
nr 1 symbolem MN/U1 ustala sić przeznaczenie: 
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1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowo jedno-
rodzinno – usługowa; 

2) uzupełniające: 
a) obiekty garażowe oraz gospodarcze, 
b) urządzenia komunikacji – drogi wewnćtrzne, 

parkingi, 
c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudo-

wy istniejącej: 
a) remonty, przebudowy i rozbudowy istnie-

jących budynków, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami szczególny-
mi, 

b) budowa nowych budynków na drodze 
wtórnych podziałów działek, zabudowa od-
tworzeniowa po budynkach zlikwidowa-
nych; 

2) dopuszcza sić scalanie i podział nieruchomo-
ści; 

3) minimalna wielkość działki dla zabudowy 
wolno stojącej – 900 m2; 

4) dopuszcza sić przeznaczenie całego obiektu 
pod lokalizacjć usług; 

5) dopuszcza sić przeznaczenie całego obiektu na 
funkcjć mieszkaniową jednorodzinną wolno 
stojącą; 

6) zakazuje sić lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska; 

7) budynki mieszkalne nie mogą przekraczać 
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe, a wysokość budynków mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego punktu dachu 
nie może przekraczać 12 m; 

8) budynki garażowe oraz gospodarcze mogą 
być wyłącznie jednokondygnacyjne i winny 
mieć formć dachu odpowiadającą formie da-
chu budynku mieszkalnego; 

9) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 35°−45°, kryte dachówką 
ceramiczną, cementową, materiałem dachów-
kopodobnym lub dachówką bitumiczną, 
w kolorze ceglastym matowym; 

10) w przypadku przebudowy lub rozbudowy ist-
niejących budynków mieszkalnych z dachami 
płaskimi dopuszcza sić zachowanie formy da-
chu oraz liczby kondygnacji; 

11) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie może przekroczyć 40%; 

12) co najmniej 40% powierzchni nieruchomości 
należy przeznaczyć na powierzchnić biolo-
gicznie czynną; 

13) należy zapewnić stanowiska postojowe lub 
garażowe na każdej działce zgodnie ze wskaź-
nikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie 
oraz 2 stanowiska na 40 m2 p.u. usług ; 

14) określa sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
według rysunku planu, w odległości 6m od li-
nii rozgraniczającej teren z drogą gminną; 

15) odległość zabudowy od terenów kolejowych 
zgodnie z przepisami szczególnymi. 

§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na załączni-
ku nr 2 symbolami MN/U2, MN/U3 ustala sić prze-
znaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowo jedno-

rodzinno-usługowa; 
2) uzupełniające: 

a) obiekty garażowe oraz gospodarcze, 
b) urządzenia komunikacji – drogi wewnćtrzne, 

parkingi, 
c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) dopuszcza sić scalanie i podział nieruchomo-

ści; 
2) minimalna wielkość działki dla zabudowy 

wolno stojącej – 900 m2; 
3) dopuszcza sić przeznaczenie całego obiektu 

pod lokalizacjć usług; 
4) dopuszcza sić przeznaczenie całego obiektu na 

funkcjć mieszkaniową jednorodzinną wolno 
stojącą; 

5) zakazuje sić lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska; 

6) dopuszcza sić usługi publiczne; 
7) wysokość zabudowy nie może przekraczać 

3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe, a wysokość budynków mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego punktu dachu 
nie może przekraczać 12 m; 

8) budynki garażowe oraz gospodarcze mogą 
być wyłącznie jednokondygnacyjne i winny 
mieć formć dachu odpowiadającą formie da-
chu budynku mieszkalnego; 

9) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 35°−45°, kryte z użyciem 
nowoczesnych technologii; 

10) dla zabudowy usługowej dopuszcza sić sto-
sowanie dachów jednospadowych lub pła-
skich krytych z użyciem nowoczesnych tech-
nologii; 

11) w przypadku przebudowy lub rozbudowy ist-
niejących budynków mieszkalnych dopuszcza 
sić zachowanie formy dachu oraz liczby kon-
dygnacji; 

12) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie może przekroczyć 40%; 

13) co najmniej 40% powierzchni nieruchomości 
należy przeznaczyć na powierzchnić biolo-
gicznie czynną; 

14) należy zapewnić stanowiska postojowe lub 
garażowe na każdej działce zgodnie ze wskaź-
nikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie 
oraz 2 stanowiska na 40 m2 p.u. usług; 

15) określa sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
według rysunku planu: 
a) w odległości 20 m od linii rozgraniczają-

cych teren z ulicą KDG1, 
b) w odległości 8 m od linii rozgraniczającej 

teren z ulicą KDL1, 
c) w odległości 6 m od linii rozgraniczającej 

teren z ulicą KDD1; 
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3. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 2 
symbolem MN/U4 ustala sić przeznaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-

usługowa; 
2) uzupełniające: 

a) obiekty garażowe oraz gospodarcze, 
b) urządzenia komunikacji – drogi wewnćtrzne, 

parkingi, 
c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
4. Na terenach, o których mowa w ust. 3, 

obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) dopuszcza sić scalanie i podział nieruchomo-

ści; 
2) minimalna wielkość działki dla zabudowy 

wolno stojącej – 900 m2; 
3) minimalna wielkość działki dla zabudowy bliź-

niaczej lub grupowej – 400 m2; 
4) minimalna wielkość działki dla zabudowy sze-

regowej – 300 m2; 
5) dopuszcza sić przeznaczenie całego obiektu 

pod lokalizacjć usług; 
6) dopuszcza sić przeznaczenie całego obiektu na 

funkcjć mieszkaniową jednorodzinną; 
7) dopuszcza sić usługi, w tym usługi publiczne, 

o uciążliwości nieprzekraczającej granic dział-
ki, na której są zlokalizowane; 

8) zakazuje sić lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska; 

9) wysokość zabudowy nie może przekraczać 
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe, a wysokość budynków mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego punktu dachu 
nie może przekraczać 12 m; 

10) budynki garażowe oraz gospodarcze mogą 
być wyłącznie jednokondygnacyjne i winny 
mieć formć dachu odpowiadającą formie da-
chu budynku mieszkalnego; 

11) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 35°−45°, kryte z użyciem 
nowoczesnych technologii; 

12) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie może przekroczyć 40%; 

13) co najmniej 40% powierzchni nieruchomości 
należy przeznaczyć na powierzchnić biolo-
gicznie czynną; 

14) należy zapewnić stanowiska postojowe lub 
garażowe na każdej działce zgodnie ze wskaź-
nikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie 
oraz 2 stanowiska na 40 m2 p.u. usług; 

15) określa sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
według rysunku planu w odległości 6m od li-
nii rozgraniczających teren z ulicą KDD1 
i KDL1; 

16) określa sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
według rysunku planu w odległości 12 m od 
linii rozgraniczających teren z ulicą KDPj1. 
5. Dla terenu drogi publicznej oznaczonego na 

załączniku nr 2 symbolem KDG1 ustala sić prze-
znaczenie: 
1) podstawowe: ulica główna, o szerokości w li-

niach rozgraniczających zgodnej z rysunkiem 
planu; 

2) uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej 
oraz związane z nimi urządzenia; 

6. Teren, o którym mowa w ust. 5, czćściowo 
leży w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowe-
go, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 6 
ust. 2 pkt 4. 

7. Dla terenu drogi publicznej oznaczonego na 
załączniku nr 2 symbolem KDL1 ustala sić przezna-
czenie: 
1) podstawowe: ulica lokalna, o szerokości w li-

niach rozgraniczających zgodnej z rysunkiem 
planu; 

2) uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej 
oraz związane z nimi urządzenia. 

8. Teren, o którym mowa w ust. 7, leży w stre-
fie „K” ochrony krajobrazu kulturowego, dla której 
obowiązują ustalenia zawarte w § 6 ust. 2 pkt 4. 

9. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 2 
symbolem KDD1 ustala sić przeznaczenie: 
1) podstawowe: ulica publiczna dojazdowa, o sze-

rokości w liniach rozgraniczających 10 m; 
2) uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
10. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 2 

symbolem KDPJ1 ustala sić przeznaczenie: 
1) podstawowe: droga pieszo-jezdna, o szerokości 

w liniach rozgraniczających 5 m; 
2) uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
11. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 2 

symbolem ZL1 ustala sić przeznaczenie na lasy. 
12. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 2 

symbolem K1 ustala sić przeznaczenie na urządze-
nia odprowadzania ścieków. 

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na załączniku 
nr 3 symbolem MW1 ustala sić przeznaczenia: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna; 
2) uzupełniające: 

a) zabudowa usługowa z zakresu: administracji, 
handlu detalicznego, gastronomii, obsługi 
ludności lub przedsićbiorstw, kultury, oświa-
ty, turystyki, zdrowia i opieki społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnćtrzne, 
parkingi, 

c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudo-
wy istniejącej: 
a) remonty, przebudowy i rozbudowy istnie-

jących budynków, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi, 

b) budowa nowych budynków na drodze wtór-
nych podziałów działek, zabudowa odtwo-
rzeniowa po budynkach zlikwidowanych. 

2) dopuszcza sić scalanie i podział nieruchomo-
ści; 

3) zakazuje sić lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska; 
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4) budynki mieszkalne nie mogą przekraczać 
4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe, a wysokość budynków mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego punktu dachu 
nie może przekraczać 16 m; 

5) dopuszcza sić wjazd na teren MW1 od ulicy 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 
KDZ1; 

6) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 35°−45°, kryte dachówką 
ceramiczną, cementową lub materiałem da-
chówkopodobnym w kolorze ceglastym ma-
towym, z wyłączeniem dachówki bitumicznej; 

7) w przypadku remontu, rozbudowy, przebu-
dowy dopuszcza sić zachowanie istniejącej ko-
lorystyki i materiału pokrycia dachu; 

8) można lokalizować urządzenia infrastruktury 
technicznej w formie przybudowanej do 
obiektu; 

9) zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne 
wnćtrz kwartałów zabudowy należy przezna-
czyć pod zieleń, a posadzki należy projektować 
z zastosowaniem historycznych materiałów 
takich jak kostka brukowa, kamień lub nowo-
czesnych materiałów ceramicznych; 

10) zakazuje sić rozbudowy parterów w formie 
wysunićtej przed elewacjć budynku; 

11) dopuszcza sić lokalizacjć letnich ogródków 
gastronomicznych wewnątrz kwartałów; 

12) nie określa sić wielkości powierzchni zabudo-
wy oraz udziału powierzchni biologicznie 
czynnej w stosunku do powierzchni terenu; 

13) należy zapewnić stanowiska postojowe lub 
garażowe zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowi-
ska na jedno mieszkanie oraz 2 stanowisko na 
40 m2 p. u. usług; 

14) określa sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
według rysunku planu w odległości 10 m od 
linii rozgraniczającej z terenem KDZ1 ; 

15) teren leży w strefie ”A” ścisłej ochrony kon-
serwatorskiej, dla której obowiązują ustalenia 
zawarte w § 6 ust. 2 pkt 1; 

16) teren leży w strefie ”OW” ochrony archeolo-
gicznej, dla której obowiązują ustalenia zawar-
te w § 6 ust. 2, pkt. 3. 
3. Dla terenu drogi publicznej oznaczonego na 

załączniku nr 3 symbolem KDZ1 ustala sić prze-
znaczenia: 
1) podstawowe: ulica zbiorcza, o szerokości w 

liniach rozgraniczających zgodnej z rysunkiem 
planu; 

2) uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej 
oraz związane z nimi urządzenia. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 3, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) teren leży w strefie „A” ścisłej ochrony konser-

watorskiej, dla której obowiązują ustalenia za-
warte w § 6 ust. 2 pkt 1; 

2) teren leży w strefie ”Ow” ochrony archeolo-
gicznej, dla której obowiązują ustalenia zawarte 
w § 6 ust. 2 pkt 3. 

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na załączni-
ku nr 4 symbolami od MN1, MN2, MN3 i MN6 
ustala sić przeznaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna wolno stojąca; 

2) uzupełniające: 
a) obiekty garażowe oraz gospodarcze, 
b) urządzenia komunikacji – drogi wewnćtrzne, 

parkingi, 
c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudo-

wy istniejącej: 
a) remonty, przebudowy i rozbudowy istnie-

jących budynków, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi, 

b) budowa nowych budynków na drodze 
wtórnych podziałów działek, zabudowa od-
tworzeniowa po budynkach zlikwidowa-
nych. 

2) dopuszcza sić scalanie i podziały nieruchomo-
ści; 

3) minimalna wielkość działki – 900 m2; 
4) dopuszcza sić usługi wbudowane w czćści 

parterowej nieprzekraczające 30% powierzchni 
całkowitej budynku mieszkalnego, o uciążli-
wości nieprzekraczającej granic działki, na któ-
rej są zlokalizowane; 

5) budynki mieszkalne nie mogą przekraczać 
2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe, a wysokość budynków mierzona od 
najniższego poziomu terenu do najwyższego 
punktu dachu nie może przekraczać 10 m; 

6) budynki garażowe oraz gospodarcze mogą 
być wyłącznie jednokondygnacyjne i winny 
mieć formć dachu odpowiadającą formie da-
chu budynku mieszkalnego; 

7) dla terenów od MN1, MN2, MN3 dachy dwu 
lub wielospadowe, symetryczne o nachyleniu 
połaci 35°−45°, kryte dachówką ceramiczną, 
cementową lub materiałem dachówkopodob-
nym w kolorze ceglastym matowym, z wyłą-
czeniem dachówki bitumicznej; 

8) dla terenów MN4, MN5, MN6 dachy dwu lub 
wielospadowe, symetryczne o nachyleniu po-
łaci 35°−45°, kryte dachówką ceramiczną, ce-
mentową, materiałem dachówkopodobnym 
lub dachówką bitumiczną, w kolorze cegla-
stym matowym; 

9) architekturć należy kształtować w sposób na-
wiązujący do historycznej zabudowy miejsco-
wości; 

10) dla terenów MN3 i MN6 w przypadku przebu-
dowy lub rozbudowy istniejących budynków 
mieszkalnych dopuszcza sić zachowanie for-
my dachu oraz liczby kondygnacji; 

11) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie może przekroczyć 30%; 

12) co najmniej 50% powierzchni nieruchomości 
należy przeznaczyć na powierzchnić biolo-
gicznie czynną; 

13) należy zapewnić stanowiska postojowe lub 
garażowe na każdej działce zgodnie ze wskaź-
nikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie 
oraz 2 stanowiska na 40 m2 p.u. usług; 

14) określa sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
według rysunku planu, w odległości 6m od li-
nii rozgraniczającej z terenami dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami KDD2, 
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KDW1 i od terenu ul. Prusickiej, oraz w odle-
głości 5 m od linii rozgraniczającej z terenami 
dróg oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami KDPj2 i KDPj4; 

15) tereny MN1 do MN3 leżą w strefie ”K” ochro-
ny krajobrazu kulturowego, dla której obowią-
zują ustalenia zawarte w § 6 ust. 2 pkt 4. 
3. Dla terenów oznaczonych na załączniku nr 

4 symbolami MN4, MN5 ustala sić przeznaczenie 
na zabudowć mieszkaniową jednorodzinną w 
układzie wolno stojącym lub bliźniaczym. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 3, 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 

1) konieczność przełożenia sieci wodociągowej 
w miejscach jej kolizji z nowo realizowaną za-
budową; 

2) dopuszcza sić scalanie i podziały nieruchomo-
ści; 

3) minimalna wielkość działki: 
a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoją-

cej – 900 m2; 
b) dla zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej – 

400 m2; 
4) dopuszcza sić usługi wbudowane w czćści 

parterowej nieprzekraczające 30% powierzchni 
całkowitej budynku mieszkalnego, o uciążli-
wości nieprzekraczającej granic działki, na któ-
rej są zlokalizowane; 

5) budynki mieszkalne nie mogą przekraczać 
2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe, a wysokość budynków mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego punktu dachu 
nie może przekraczać 10 m; 

6) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 35°−45°, kryte dachówką 
ceramiczną, cementową, materiałem dachów-
kopodobnym lub dachówką bitumiczną, 
w kolorze ceglastym matowym; 

7) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie może przekroczyć 30%; 

8) co najmniej 50% powierzchni nieruchomości 
należy przeznaczyć na powierzchnić biolo-
gicznie czynną; 

9) należy zapewnić stanowiska postojowe na 
każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 2 sta-
nowiska na jedno mieszkanie oraz 1 stanowi-
sko na 40 m2 p. u. usług ; 

10) określa sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
według rysunku planu, w odległości 5 m od 
linii rozgraniczającej z terenem drogi oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem KDPj3; 

11) określa sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
według rysunku planu, w odległości 6 m od 
linii rozgraniczającej z terenem drogi oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem KDD2; 

12) na terenach, o których mowa w pkt. 3, zakazu-
je sić rozbudowy parterów w formie wysunić-
tej przed elewacjć budynku. 
5. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 4 

symbolem MN/U5 ustala sić przeznaczenia: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-

usługowa; 
2) uzupełniające: 

a) obiekty garażowe oraz gospodarcze, 
b) urządzenia komunikacji – drogi wewnćtrzne, 

parkingi, 

c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 5, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 

1) dopuszcza sić scalanie i podziały nieruchomo-
ści; 

2) minimalna wielkość działki dla zabudowy 
wolno stojącej – 1500 m2; 

3) dopuszcza sić przeznaczenie całego obiektu 
pod lokalizacjć usług; 

4) dopuszcza sić przeznaczenie całego obiektu na 
funkcjć mieszkaniową jednorodzinną wolno 
stojącą; 

5) zakazuje sić lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska; 

6) budynki mieszkalne nie mogą przekraczać 
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe, a wysokość budynków mierzona od 
najniższego poziomu terenu do najwyższego 
punktu dachu nie może przekraczać 14 m; 

7) budynki gospodarcze mogą być wyłącznie 
jednokondygnacyjne i winny mieć formć da-
chu odpowiadającą formie dachu budynku 
mieszkalnego; 

8) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 35°−45°, kryte dachówką 
ceramiczną, cementową lub materiałem da-
chówkopodobnym w kolorze ceglastym ma-
towym, z wyłączeniem dachówki bitumicznej; 

9) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie może przekroczyć 40%; 

10) co najmniej 40% powierzchni nieruchomości 
należy przeznaczyć na powierzchnić biolo-
gicznie czynną; 

11) należy zapewnić stanowiska postojowe lub 
garażowe na każdej działce zgodnie ze wskaź-
nikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie 
oraz 2 stanowiska na 40 m2 p.u. usług; 

12) określa sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
według rysunku planu, w odległości 6m od te-
renu ul. Prusickiej; 

13) teren leży w strefie „K” ochrony krajobrazu 
kulturowego, dla której obowiązują ustalenia 
zawarte w § 6 ust. 2 pkt 4. 
7. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 4 

symbolem W1 ustala sić przeznaczenie na tereny 
urządzeń zaopatrzenia w wodć, ujćć wodnych. 

8. Na terenie, o którym mowa w ust. 7, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) dopuszcza sić wyłącznie lokalizacji obiektów 

i urządzeń związanych z eksploatacją ujćcia wód 
dla celów komunalnych; 

2) w granicach ogrodzenia i poza nim obowiązują 
ograniczenia i zakazy dotyczące strefy ochrony 
bezpośredniej i pośredniej określone w przepi-
sach szczególnych; 

3) teren czćściowo leży w strefie „K” ochrony kra-
jobrazu kulturowego, dla której obowiązują 
ustalenia zawarte w § 6 ust. 2 pkt 4. 

9. Dla terenu drogi publicznej oznaczonego na 
załączniku nr 4 symbolem KDD2, ustala sić prze-
znaczenie: 
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1) podstawowe: ulica publiczna dojazdowa, 
o szerokości w liniach rozgraniczających zgod-
nej z rysunkiem planu; 

2) uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej 
oraz związane z nimi urządzenia. 

10. Teren, o którym mowa w ust. 9, leży 
w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego, dla 
której obowiązują ustalenia zawarte w § 6 ust. 2 
pkt 4; 

11. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 4 
symbolem od KDW1 ustala sić przeznaczenie: 
1) podstawowe: droga wewnćtrzna, o szerokości 

w liniach rozgraniczających 8 m; 
2) uzupełniająca: sieci infrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
12. Teren, o którym mowa w ust. 11, leży 

w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego, dla 
której obowiązują ustalenia zawarte w § 6 ust. 2 
pkt. 4. 

13. Dla terenów oznaczonych na załączniku  
nr 4 symbolami od KDPJ2 do KDPJ4 ustala sić 
przeznaczenie: 
1) podstawowe: drogi pieszo-jezdne, o szerokości 

w liniach rozgraniczających 5 m; 
2) uzupełniająca: sieci infrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
14. Teren KDPj2 leży w strefie ”K” ochrony 

krajobrazu kulturowego, dla której obowiązują 
ustalenia zawarte w § 6 ust. 2 pkt 4. 

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na załączniku 
nr 5 symbolem MN7 ustala sić przeznaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna wolno stojąca, 
2) uzupełniające: 

a) obiekty garażowe oraz gospodarcze, 
b) urządzenia komunikacji – drogi wewnćtrzne, 

parkingi, 
c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudo-

wy istniejącej: 
a) remonty, przebudowy i rozbudowy istnie-

jących budynków, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi, 

b) budowa nowych budynków na drodze 
wtórnych podziałów działek, zabudowa od-
tworzeniowa po budynkach zlikwidowa-
nych. 

2) dopuszcza sić scalanie i podziały nieruchomo-
ści; 

3) minimalna wielkość działki – 900 m2; 
4) dopuszcza sić usługi wbudowane w czćści 

parterowej nieprzekraczające 30% powierzchni 
całkowitej budynku mieszkalnego, o uciążli-
wości nieprzekraczającej granic działki, na któ-
rej są zlokalizowane; 

5) budynki mieszkalne nie mogą przekraczać 
2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe, a wysokość budynków mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego punktu dachu 
nie może przekraczać 10m; 

6) budynki garażowe oraz gospodarcze mogą 
być wyłącznie jednokondygnacyjne i winny 

mieć formć dachu odpowiadającą formie da-
chu budynku mieszkalnego; 

7) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 35°−45°, kryte dachówką 
ceramiczną lub cementową w kolorze cegla-
stym matowym; 

8) architekturć należy kształtować w sposób na-
wiązujący do historycznej zabudowy miejsco-
wości; 

9) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie może przekroczyć 30%; 

10) co najmniej 50% powierzchni nieruchomości 
należy przeznaczyć na powierzchnić biolo-
gicznie czynną; 

11) należy zapewnić stanowiska postojowe lub 
garażowe na każdej działce zgodnie ze wskaź-
nikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie 
oraz 2 stanowiska na 40m2 p.u. usług; 

12) określa sić obowiązującą linić zabudowy we-
dług rysunku planu w odległości 6m od linii 
rozgraniczających z terenami KDD3 i KDD4; 

13) zakazuje sić lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska; 

14) teren leży w strefie ”B” ochrony konserwator-
skiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte 
w § 6 ust. 2 pkt 2; 

15) teren czćściowo leży w strefie ”OW” obser-
wacji archeologicznej , dla której obowiązują 
ustalenia zawarte w § 6 ust. 2 pkt 3. 
3. Dla terenów dróg publicznych oznaczonych 

na załączniku nr 5 symbolami KDD3, KDD4 ustala 
sić przeznaczenie: 
1) podstawowe: ulice dojazdowe, o szerokości 

w liniach rozgraniczających zgodnej z rysun-
kiem planu; 

2) uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej 
oraz związane z nimi urządzenia. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 3, 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) teren KDD4 czćściowo leży w strefie ”A” ścisłej 

ochrony konserwatorskiej, dla której obowiązu-
ją ustalenia zawarte w § 6 ust. 2 pkt 1; 

2) tereny KDD3 i KDD4 leżą w strefie ”B” ochrony 
konserwatorskiej, dla której obowiązują ustale-
nia zawarte w § 6 ust. 2 pkt 2; 

3) tereny KDD3 i KDD4 czćściowo leżą w strefie 
”Ow” obserwacji archeologicznej, dla której 
obowiązują ustalenia zawarte w § 6 ust. 2 pkt 3. 

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na załączniku 
nr 6 symbolem MN8 ustala sić przeznaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna wolno stojąca; 
2) uzupełniające: 

a) obiekty garażowe oraz gospodarcze, 
b) urządzenia komunikacji – drogi wewnćtrzne, 

parkingi, 
c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudo-

wy istniejącej: 
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a) remonty, przebudowy i rozbudowy istnie-
jących budynków, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi, 

b) budowa nowych budynków na drodze 
wtórnych podziałów działek, zabudowa od-
tworzeniowa po budynkach zlikwidowa-
nych; 

2) dopuszcza sić scalanie i podziały nieruchomo-
ści; 

3) minimalna wielkość działki – 900 m2; 
4) dopuszcza sić usługi wbudowane w czćści 

parterowej nieprzekraczające 30% powierzchni 
całkowitej budynku mieszkalnego, o uciążli-
wości nieprzekraczającej granic działki, na któ-
rej są zlokalizowane; 

5) budynki mieszkalne nie mogą przekraczać 
2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe, a wysokość budynków mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego punktu dachu 
nie może przekraczać 10 m; 

6) budynki garażowe oraz gospodarcze mogą 
być wyłącznie jednokondygnacyjne i winny 
mieć formć dachu odpowiadającą formie da-
chu budynku mieszkalnego; 

7) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 35°−45°, kryte z użyciem 
nowoczesnych technologii w kolorze cegla-
stym , brązowym lub grafitowym; 

8) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie może przekroczyć 30%; 

9) co najmniej 50% powierzchni nieruchomości 
należy przeznaczyć na powierzchnić biolo-
gicznie czynną; 

10) należy zapewnić stanowiska postojowe lub 
garażowe na każdej działce zgodnie ze wskaź-
nikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie 
oraz 2 stanowiska na 40 m2 p.u. usług; 

11) określa sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
w odległości 6 m od linii rozgraniczającej dro-
gi oznaczonej na rysunku planu symbolem 
KDW2 oraz w odległości 6 m od linii rozgrani-
czającej z terenem ulicy Aleksandra Fredry, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

12) zakazuje sić lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska. 
3. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 6 

symbolem KDW2 ustala sić przeznaczenie: 
1) podstawowe: droga wewnćtrzna, o szerokości 

w liniach rozgraniczających 8 m, wymóg reali-
zacji placu do zawracania; 

2) uzupełniające: 
a) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia, 
b) urządzenia komunikacji – parking. 

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na załączni-
ku nr 7 symbolami od MN9 do MN14 ustala sić 
przeznaczenie na zabudowć mieszkaniową jedno-
rodzinną wolno stojącą. 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna wolno stojąca; 
2) uzupełniające: 

a) obiekty garażowe oraz gospodarcze, 

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnćtrzne, 
parkingi, 

c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudo-
wy istniejącej: 
a) remonty, przebudowy i rozbudowy istnie-

jących budynków, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi, 

b) budowa nowych budynków na drodze 
wtórnych podziałów działek, zabudowa od-
tworzeniowa po budynkach zlikwidowa-
nych; 

2) dopuszcza sić scalanie i podziały nieruchomo-
ści; 

3) minimalna wielkość działki 900 m2; 
4) dopuszcza sić usługi wbudowane w czćści 

parterowej nieprzekraczające 30% powierzchni 
całkowitej budynku mieszkalnego, o uciążli-
wości nieprzekraczającej granic działki, na któ-
rej są zlokalizowane; 

5) budynki mieszkalne nie mogą przekraczać 
2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe, a wysokość budynków mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego punktu dachu 
nie może przekraczać 10 m; 

6) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 35°−45°, kryte z użyciem 
nowoczesnych technologii w kolorze cegla-
stym , brązowym lub grafitowym ; 

7) budynki garażowe oraz gospodarcze mogą 
być wyłącznie jednokondygnacyjne i winny 
mieć formć dachu odpowiadającą formie da-
chu budynku mieszkalnego; 

8) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie może przekroczyć 30%; 

9) co najmniej 50% powierzchni nieruchomości 
należy przeznaczyć na powierzchnić biolo-
gicznie czynną; 

10) należy zapewnić stanowiska postojowe lub 
garażowe na każdej działce zgodnie ze wskaź-
nikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie 
oraz 2 stanowiska na 40 m2 p.u. usług; 

11) dopuszcza sić lokalizacjć stacji transformato-
rowej; 

12) wzdłuż KDL2 zakazuje sić rozbudowy parterów 
w formie wysunićtej przed elewacjć budynku; 

13) określa sić obowiązującą linić zabudowy we-
dług rysunku planu, w odległości 6 m od linii 
rozgraniczającej z terenami oznaczonymi na 
rysunku planu symbolami KDL2, KDD9 
i KDD10; 

14) określa sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
według rysunku planu w odległości 6m od li-
nii rozgraniczających z terenami oznaczonymi 
na rysunku planu symbolami KDD5, KDD6, 
KDD7, KDD8, KDW3, KDW4, KDW5 i KDPj5. 
3. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 7 

symbolem MN/U6 ustala sić przeznaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowo jedno-

rodzinno−usługowa; 
2) uzupełniające: 
a) obiekty garażowe oraz gospodarcze, 
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b) urządzenia komunikacji – drogi wewnćtrzne, 
parkingi, 

c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 3, 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 

1) dopuszcza sić scalanie i podział nieruchomo-
ści; 

2) minimalna wielkość działki dla zabudowy 
wolno stojącej – 900 m2; 

3) dopuszcza sić przeznaczenie całego obiektu 
pod lokalizacjć usług; 

4) dopuszcza sić przeznaczenie całego obiektu na 
funkcjć mieszkaniową jednorodzinną wolno 
stojącą; 

5) zakazuje sić lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska; 

6) dopuszcza sić usługi publiczne; 
7) wysokość zabudowy nie może przekraczać 

2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe, a wysokość budynków mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego punktu dachu 
nie może przekraczać 10 m; 

8) budynki garażowe oraz gospodarcze mogą 
być wyłącznie jednokondygnacyjne i winny 
mieć formć dachu odpowiadającą formie da-
chu budynku mieszkalnego; 

9) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 35°−45°, kryte z użyciem 
nowoczesnych technologii w kolorze cegla-
stym, brązowym lub grafitowym; 

10) dla zabudowy usługowej dopuszcza sić sto-
sowanie dachów jednospadowych lub pła-
skich krytych z użyciem nowoczesnych tech-
nologii; 

11) w przypadku przebudowy lub rozbudowy ist-
niejących budynków mieszkalnych dopuszcza 
sić zachowanie formy dachu oraz liczby kon-
dygnacji; 

12) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie może przekroczyć 40%; 

13) co najmniej 40% powierzchni nieruchomości 
należy przeznaczyć na powierzchnić biolo-
gicznie czynną; 

14) należy zapewnić stanowiska postojowe lub 
garażowe na każdej działce zgodnie ze wskaź-
nikami:1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 
2 stanowiska na 40 m2 p.u. usług; 

15) określa sić obowiązującą linić zabudowy we-
dług rysunku planu, w odległości 6m od linii 
rozgraniczającej z terenem oznaczonym na ry-
sunku planu symbolem KDL2; 

16) określa sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
według rysunku planu, w odległości 6 m od 
linii rozgraniczających z terenami oznaczony-
mi na rysunku planu symbolami KDD5, KDD6 
i KDD7. 
5. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 7 

symbolem ZL2 ustala sić przeznaczenie na las. 
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 5, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) gospodarkć leśną należy prowadzić zgodnie 

z wymogami ochrony środowiska oraz w opar-
ciu o plany urządzania lasów; 

2) dopuszcza sić możliwość czćściowego przezna-
czenia kompleksów leśnych na cele rekreacyj-
no-wypoczynkowo-sportowe: ścieżki zdrowia, 
ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe, pod wa-
runkiem wcześniejszego uzgodnienia 
z zarządcą. 

7. Dla terenów oznaczonych na załączniku nr 7 
symbolami od ZP1 i ZP2 ustala sić przeznaczenie: 
1) podstawowe: tereny zieleni urządzonej, takiej 

jak parki, ogrody, zieleńce itp.; 
2) uzupełniające: 

a) ciągi spacerowe z obiektami małej architek-
tury, 

b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

8. Ewentualne usuwanie drzew lub wykony-
wanie robót ziemnych w pobliżu terenu, o którym 
mowa w pkt. 5: 
1) należy przeprowadzić w sposób nieszkodzący 

drzewom − wskazane wykonanie specjalistycz-
nych ekspertyz, w porozumieniu z Wojewódz-
kim Konserwatorem Przyrody; 

2) sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 
należy prowadzić skrajem terenu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami; 

3) uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach 
terenu należy wprowadzać w sposób nienaru-
szający istniejących wartości środowiska przy-
rodniczego; 

4) dopuszcza sić lokalizacjć stacji transformatoro-
wej na skraju terenu; 

5) dopuszcza sić lokalizacjć obiektów małej archi-
tektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, wyty-
czanie utwardzonych ścieżek dla pieszych. 

9. Dla terenu drogi publicznej oznaczonego na 
załączniku nr 7 symbolem KDL2 ustala sić przezna-
czenie: 
1) podstawowe: ulica lokalna, o szerokości w li-

niach rozgraniczających zgodnej z rysunkiem 
planu; 

2) uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej 
oraz związane z nimi urządzenia. 

10. Dla terenów oznaczonych na załączniku nr 
7 symbolami od KDD5 do KDD10 ustala sić prze-
znaczenie: 
1) podstawowe: ulice publiczne dojazdowe, o sze-

rokości w liniach rozgraniczających zgodnej 
z rysunkiem planu; 

2) uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej 
oraz związane z nimi urządzenia. 

11. Dla terenów oznaczonych na załączniku  
nr 7 symbolami od KDW3 do KDW5 ustala sić 
przeznaczenie: 
1) podstawowe: drogi wewnćtrzne, o szerokości 

w liniach rozgraniczających 8 m; 
2) uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
12. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 7 

symbolem KDPJ5 ustala sić przeznaczenie na dro-
gć pieszo-jezdną, o szerokości zgodnej z rysun-
kiem planu. 

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na załączniku 
nr 8 symbolem MN16 ustala sić przeznaczenie na 
zabudowć mieszkaniową jednorodzinną bliźniaczą. 
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2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudo-
wy istniejącej: 
a) remonty, przebudowy i rozbudowy istnie-

jących budynków, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi, 

b) budowa nowych budynków na drodze 
wtórnych podziałów działek, zabudowa od-
tworzeniowa po budynkach zlikwidowa-
nych; 

2) dopuszcza sić scalanie i podziały nieruchomo-
ści; 

3) minimalna wielkość działki – 900 m2; 
4) dopuszcza sić usługi wbudowane w czćści 

parterowej nieprzekraczające 30% powierzchni 
całkowitej budynku mieszkalnego, o uciążli-
wości nieprzekraczającej granic działki, na któ-
rej są zlokalizowane; 

5) budynki mieszkalne nie mogą przekraczać 
2 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe, a wysokość budynków mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego punktu dachu 
nie może przekraczać 10 m; 

6) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 35°−45°, kryte dachówką 
ceramiczną, cementową lub materiałem da-
chówkopodobnym w kolorze ceglastym ma-
towym, z wyłączeniem dachówki bitumicznej; 

7) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie może przekroczyć 40%; 

8) co najmniej 40% powierzchni nieruchomości 
należy przeznaczyć na powierzchnić biolo-
gicznie czynną; 

9) należy zapewnić stanowiska postojowe lub 
garażowe na każdej działce zgodnie ze wskaź-
nikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie 
oraz 2 stanowiska na 40 m2 p.u. usług; 

10) określa sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
według rysunku planu, w odległości 6 m od 
linii rozgraniczających terenem drogi ozna-
czonym na rysunku planu symbolem KDD11; 

11) teren leży w strefie „K” ochrony krajobrazu 
kulturowego, dla której obowiązują ustalenia 
zawarte w § 6 ust. 2 pkt 4. 
3. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 8 

symbolem ZLU1 sić przeznaczenie na tereny ob-
sługi gospodarki leśnej przeznaczone na cele re-
kreacyjno-turystyczne. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 3, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) ustala sić zakaz lokalizacji nowej zabudowy; 
2) dopuszcza sić możliwość lokalizacji terenowych 

urządzeń sportowo-rekreacyjnych oraz obiek-
tów małej architektury; 

3) teren leży w strefie „K” ochrony krajobrazu 
kulturowego, dla której obowiązują ustalenia 
zawarte w § 6 ust. 2 pkt 4. 

5. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 8 
symbolem UT1 ustala sić przeznaczenie: 
1) usługi rekreacji i turystyki oraz usługi handlu 

detalicznego, gastronomii obsługi ludności lub 
przedsićbiorstw oraz zdrowia przybudowane 
lub wolno stojące, spełniające wymogi przepi-
sów szczególnych, zieleń urządzona; 

2) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 5, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 

1) dopuszcza sić scalanie i podział nieruchomości; 
2) budynki usługowe nie mogą przekraczać 

3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe, a wysokość budynków mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego punktu dachu 
nie może przekraczać 12 m; 

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie może przekroczyć 50%; 

4) co najmniej 30% powierzchni nieruchomości 
należy przeznaczyć na powierzchnić biolo-
gicznie czynną; 

5) zakazuje sić lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciążliwości 
dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego 
oraz wymagających obsługi transportowej 
ponad 2 kursy w ciągu doby transportem do-
stawczym o wadze ponad 3,5 tony; 

6) zakazuje sić lokalizowania zakładów produk-
cyjnych, magazynowych oraz trwałego skła-
dowania surowców i materiałów masowych; 

7) dachy dwuspadowe lub czterospadowe 
z przedłużoną kalenicą (min. 75% długości da-
chu) kryte dachówką lub pokryciem dachów-
kopodobnym w kolorze ceglastym matowym 
lub brązowym; 

8) dopuszcza sić lokalizacjć obiektów 
o nowoczesnej architekturze z dachami pła-
skimi lub jednospadowymi z użyciem nowo-
czesnych materiałów pokrycia; 

9) w przypadku realizacji obiektu o przeznaczeniu 
określonym jako turystyka, inwestor zobowią-
zany jest na własnym terenie zapewnić nie 
mniej niż 1,2 miejsca postojowego na 1 pokój 
hotelowy ,motelowy; 

10) określa sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
według rysunku planu, w odległości 6m od li-
nii rozgraniczającej z terenem drogi oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem KDD11; 

11) określa sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
według rysunku planu, w odległości 10m od 
linii rozgraniczającej z terenem drogi oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem KDZ2; 

12) teren leży w strefie „K” ochrony krajobrazu 
kulturowego, dla której obowiązują ustalenia 
zawarte w § 6 ust. 2 pkt 4. 
7. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 8 

symbolem WS1 ustala sić przeznaczenie na tereny 
wód powierzchniowych. 

8. Na terenie, o których mowa w ust. 7, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) dopuszcza sić przebudowć i realizacjć nowych 

urządzeń wodnych pod warunkiem ich zgodno-
ści z obowiązującymi przepisami szczególnymi; 

2) dopuszcza sić użytkowanie rekreacyjno-spor-
towe; 

3) teren leży w strefie „K” ochrony krajobrazu 
kulturowego, dla której obowiązują ustalenia 
zawarte w § 6 ust. 2 pkt 4. 
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9. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 8 
symbolem KDZ2 ustala sić przeznaczenie: 
1) podstawowe: ulice publiczne zbiorcze, o szero-

kości w liniach rozgraniczających zgodnej z ry-
sunkiem planu; 

2) uzupełniające: 
a) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia, 
b) urządzenia komunikacji – przystanek komu-

nikacji zbiorowej. 
10. Teren, o którym mowa w ust. 9, leży 

w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego, dla 
której obowiązują ustalenia zawarte w § 6 ust. 2 
pkt 4. 

11. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 8 
symbolem KDD11 ustala sić przeznaczenie: 
1) podstawowe: ulice publiczne dojazdowe, 

o szerokości w liniach rozgraniczających zgod-
nej z rysunkiem planu; 

2) uzupełniające: 
a) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia, 
b) urządzenia komunikacji – parking. 

12. Teren, o którym mowa w ust. 11, leży 
w strefie ”K” ochrony krajobrazu kulturowego, dla 
której obowiązują ustalenia zawarte w § 6 ust. 2 
pkt 4. 

13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KDPJ6 ustala sić przeznaczenie na ciąg 
pieszo-jezdny, o szerokości w liniach rozgranicza-
jących zgodnej z rysunkiem planu. 

14. Teren, o którym mowa w ust. 13, leży 
w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego, dla 
której obowiązują ustalenia zawarte w § 6 ust. 2, 
pkt 4. 

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na załączniku 
nr 9 symbolem U1 ustala sić przeznaczenia: 
1) podstawowe: tereny usług, usługi związane 

z obsługą komunikacji oraz usług publicznych; 
2) uzupełniające: 

a) urządzenia komunikacji – miejsca parkingowe, 
b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) dopuszcza sić scalanie i podziały nieruchomo-

ści; 
2) zakazuje sić wprowadzenia funkcji mieszka-

niowej; 
3) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekraczać 2 kondygnacji nadziemnych, 
plus poddasze użytkowe, a wysokość budyn-
ków mierzona od najniższego poziomu terenu 
do najwyższego punktu dachu nie może prze-
kraczać 12 m; 

4) dopuszcza sić dowolną geometrić dachu 
i jego pokrycie; 

5) dopuszcza sić lokalizacjć tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montażu; 

6) ustala sić możliwość zabudowy maksymalnie 
do 50% powierzchni działki budowlanej; 

7) co najmniej 20% powierzchni nieruchomości 
należy przeznaczyć na powierzchnić biolo-
gicznie czynną; 

8) należy zapewnić stanowiska postojowe, zgod-
nie ze wskaźnikiem co najmniej 2 stanowiska 
na każde rozpoczćte 40 m2 p. u. usług; 

9) dopuszcza sić sytuowanie w obrćbie własno-
ści urządzeń towarzyszących oraz elementów 
reklamowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi; 

10) określa sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
według rysunku planu, w odległości 6 m od 
linii rozgraniczającej z terenem drogi oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem KDW6. 
3. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 9 

symbolem ZI1 ustala sić przeznaczenie na zieleń 
izolacyjną, szerokość w liniach rozgraniczających  
2 m. 

4. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 9 
symbolem KDZ3 ustala sić przeznaczenie: 
1) podstawowe: droga publiczna zbiorcza, o sze-

rokości w liniach rozgraniczających zgodnej 
z rysunkiem planu; 

2) uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej 
oraz związane z nimi urządzenia; 

5. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 9 
symbolem KDW6 ustala sić przeznaczenie: 
1) podstawowe: droga wewnćtrzna, o szerokości 

w liniach rozgraniczających 8 m; 
2) uzupełniające: 

a) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia, 

b) urządzenia komunikacji – parking. 

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na załączniku 
nr 10 symbolem AG1 ustala sić przeznaczenie na 
teren aktywności gospodarczej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 

1) dopuszcza sić scalanie i podział nieruchomo-
ści; 

2) wysokość nowo realizowanej nie może prze-
kraczać 2 kondygnacji nadziemnych, w tym 
poddasze użytkowe, a wysokość budynków 
mierzona od poziomu terenu do najwyższego 
punktu dachu nie może przekraczać 12 m; 

3) dopuszcza sić prowadzenie dowolnego rodza-
ju aktywności gospodarczej w tym usługowej, 
pod warunkiem że jej uciążliwość nie przekro-
czy granic terenu, na którym jest prowadzona; 

4) zakazuje sić wprowadzenia funkcji mieszka-
niowej; 

5) dopuszcza sić dowolną geometrić dachu 
i jego pokrycie; 

6) dopuszcza sić wydzielanie dróg wewnćtrznych 
i parkingów oraz lokalizacjć sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej; 

7) dopuszcza sić zieleń towarzyszącą; 
8) należy zapewnić stanowiska postojowe na 

każdej działce, zgodnie ze wskaźnikiem: 
a) 2 stanowiska na każde rozpoczćte 40 m2 

p.u. usług; 
b) w przypadku realizacji obiektu o przezna-

czeniu określonym w jako turystyka, inwe-
stor zobowiązany jest na własnym terenie 
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zapewnić nie mniej niż 1,2 miejsca posto-
jowego na 1 pokój hotelowy (motelowy); 

9) ustala sić obowiązek zagospodarowania tere-
nu zielenią ozdobną i izolacyjną; 

10) dopuszcza sić lokalizacjć związanych trwale 
z terenem obiektów reklamowych; 

11) określa sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
według rysunku planu, w odległości 6m od li-
nii rozgraniczającej drogć oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem KDPJ7 oraz 
w odległości 8 m od linii rozgraniczającej dro-
gć oznaczonej na rysunku planu KDL3. 
3. Dla terenu drogi publicznej oznaczonego na 

załączniku nr 10 symbolem KDL3 ustala sić prze-
znaczenie: 
1) podstawowe: ulica lokalna, o szerokości w li-

niach rozgraniczających zgodnej z rysunkiem 
planu; 

2) uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej 
oraz związane z nimi urządzenia. 

4. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 10 
symbolem KDPJ7 ustala sić przeznaczenie: 
1) podstawowe: droga pieszo-jezdna, o szerokości 

w liniach rozgraniczających zgodnej z rysun-
kiem planu; 

2) uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej 
oraz związane z nimi urządzenia. 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe 

§ 21. Ustala sić stawkć procentową, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym: 
1) w wysokości 30% dla terenów oznaczonych 

symbolami MN, MW, MN/U, U, UT, AG. 
2) w wysokości 0,1 %.dla pozostałych terenów. 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Obornik Śląskich. 

§ 23. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Dolnośląskiego. 

 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Roman Głowaczewski
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Załącznik nr 1 do uchwały nr V/17/11 Rady 
Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia  
27 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr V/17/11 Rady 
Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia  
27 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr V/17/11 Rady 
Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia  
27 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr V/17/11 Rady 
Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia  
27 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 5 do uchwały nr V/17/11 Rady 
Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia  
27 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 6 do uchwały nr V/17/11 Rady 
Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia  
27 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 7 do uchwały nr V/17/11 Rady 
Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia  
27 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 8 do uchwały nr V/17/11 Rady 
Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia  
27 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 9 do uchwały nr V/17/11 Rady 
Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia  
27 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 10 do uchwały nr V/17/11 Rady 
Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia  
27 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 11 do uchwały nr V/17/11 Rady 
Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia  
27 stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU  

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY,  
ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki 

Śląskie dla terenów określonych na załącznikach graficznych do uchwały inwestycjami z zakresu zadań 
własnych gminy bćdą: 
− budowa drogi dojazdowej o długości 189 m wraz z sieciami infrastruktury technicznej (wodociąg, 

kanalizacja), określonej na załączniku nr 2, 
− budowa drogi dojazdowej łączącej ulicć Nowowiejską z ulicą Trzebnicką, o długości 22 m, określonej 

na załączniku nr 8. 
Przewiduje sić, że realizacja oraz finansowanie tych zadań odbywać sić bćdzie ze środków Gminy, 

zgodnie z przyjćtym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy, jak 
również ze środków pozyskiwanych z funduszy unijnych, a także ze środków zewnćtrznych. 
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UCHWAŁA NR V/27/11 
 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania  
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świdnica na lata 2007−2011 

 
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust. 1 

i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) w związku z art. 7 oraz art. 8 pkt 1  
i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso-
bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 
z 2005r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) uchwala sić, 
co nastćpuje:  

§ 1. W uchwale nr VI/66/07 Rady Miejskiej 
w Świdnicy z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie 
przyjćcia wieloletniego programu gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Świdnica 
na lata 2007−2011, rozdział 5 otrzymuje brzmienie: 
„Rozdział 5 Zasady polityki czynszowej 

§ 6a. 1. Zasady ustalania czynszów w lokalach 
stanowiących mieszkaniowy zasób gminy są za-
warte w ustawie z dnia 21 lipca 2001 roku 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso-
bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

2. W celu poprawienia efektywności gospoda-
rowania zasobem oraz dla zahamowania degrada-
cji tego zasobu, Miasto bćdzie dążyć do takiego 
kształtowania stawek czynszowych, aby docelowo 
zapewnić samowystarczalność finansową gospo-
darki mieszkaniowej, przynajmniej w zakresie bie-
żącego utrzymania budynków. 

3. Bazową stawkć czynszu najmu za 1 m2 po-
wierzchni użytkowej lokalu za lokale mieszkalne 
oraz za lokale socjalne, ustala zarządzeniem Prezy-
dent Miasta Świdnicy w oparciu o zasady określo-
ne niniejszą uchwałą. 

4. Zmiany stawek czynszu nastćpować bćdą 
nie czćściej niż jeden raz w roku. 

§ 6b. 1. Ustala sić nastćpujące rodzaje czyn-
szów: 
1) czynsz za lokale mieszkalne; 
2) czynsz za lokale socjalne. 

2. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może 
przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu 
obowiązującego w gminnym zasobie mieszkanio-
wym. 

§ 6c. 1. Ustala sić czynniki obniżające bazową 
stawkć czynszu: 
1) brak łazienki − 5%; 
2) brak w.c. − 5%;  
3) brak instalacji wodno-kanalizacyjnej − 5%; 
4) lokal położony w oficynie, suterenie − 5%; 
5) lokal usytuowany na poddaszu bądź na ostat-

niej kondygnacji budynku wybudowanego 
przed 1968 r. pod warunkiem, że liczba kondy-
gnacji jest wićksza niż 4 ,a budynek nie jest wy-
posażony w windć − 5%;  

6) lokal ze wspólnym przedpokojem – 5%;  
7) lokal posiadający kuchnić bez oświetlenia natu-

ralnego − 5%. 
2. Ustala sić czynniki podwyższające bazową 

stawkć czynszu: 
1) lokal usytuowany w Rynku i ul. Wewnćtrznej 

lub bloku śródrynkowym − 5%; 
2) wyposażenie lokalu w instalacjć centralnego 

ogrzewania − 5%; 
3) lokal wyposażony w balkon lub loggić − 5%; 


