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UCHWAŁA NR III/10/2010 
 RADY MIEJSKIEJ W SĈDZISZOWIE 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sĉdziszów 

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717  
z dnia 27 marca 2003 r. z późn. zm.) oraz art.18 
ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) po stwierdzeniu 

zgodności projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Sędziszów 
ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego miasta i gminy Sę-
dziszów, Rada Miejska w Sędziszowie postana-
wia, co następuje:  

 
Rozdział I. 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego miasta Sędzi-
szów, zwany dalej planem. 
 

2. Załącznikami do uchwały są: 
1) Załącznik nr 1 – Rysunek planu w skali 1:1000 

– Przeznaczenie i zasady zagospodarowania 
terenu, 

2) Załącznik nr 2 – Rysunek w skali 1:5000 – 
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej, 

3) Załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag, 

4) Załącznik nr 4 – Rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie in-westycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania. 

 
3. Ustaleniami obowiązującymi na rysunku 

planu są: 
1) granica opracowania planu, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach za-budowy  
i zagospodarowania wraz z symbolami iden-
tyfikacyjnymi tych terenów 
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3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) obiekty wpisane do gminnej ewidencji za-

bytków, 
5) obszary zmeliorowane, 
6) obszary zagrożone zalaniem wodami powo-

dziowymi, 
7) tereny o trudnych warunkach geotechnicz-

nych. 
 

4. Następujące oznaczenia zawarte na ry-
sunku planu obowiązują na mocy przepisów 
odrębnych: 
1) obiekty, zespoły i obszary objęte ochroną 

konserwatorską wpisane do rejestru zabyt-
ków wraz ze strefami ochronnymi, 

2) stanowiska archeologiczne wpisane do reje-
stru i ewidencji zabytków, 

3) pomniki przyrody, 
4) strefy ochrony bezpośredniej ujęć wody i 

granice stref ochronnych, 
5) granice stref ochrony sanitarnej cmentarzy 
6) granica terenów zamkniętych, 
7) tereny złóż surowców mineralnych. 
 

5. Elementami informacyjnymi nie stano-
wiącymi ustaleń planu są:  
1) strefy techniczne linii elektroenergetycznych 

wysokiego i średniego napięcia oraz linie 
elektroenergetyczne, 

2) stacje transformatorowe, 
3) urządzenia zaopatrzenia w ciepło, 
4) ścieżki rowerowe. 

 
§ 2.1. Informacje zawarte w aneksie nr 1 

„Zakazy i ograniczenia obowiązujące na tere-
nach stref ochronnych ujęć wody...” stanowią 
integralną część planu. 
 

2. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej zosta-
ły określone w ustaleniach szczegółowych, na-
tomiast zasady obsługi terenu w zakresie infra-
struktury technicznej, określone w załączniku  
nr 2 jako treści informacyjne wskazują przebieg 
głównych sieci infrastruktury technicznej i zwią-
zanych z nimi urządzeń technicznych; szczegó-
łowy przebieg sieci oraz lokalizacja związanych  
z nimi urządzeń technicznych mogą ulec zmianie 
na etapie opracowania projektu budowlanego,  
z zachowaniem warunków wynikających z usta-
leń planu i z przepisów odrębnych. 

 

§ 3.1. Przeznaczenie terenu, sposób zago-
spodarowania i warunki zabudowy terenu okre-
śla się w odniesieniu do terenów wyznaczonych 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi,  
z uwzględnieniem: 

1) ustaleń rysunku planu i oznaczeń, o których 
mowa w § 1 ust. 3, 4 i 5, 

2) ustaleń ogólnych zawartych w § 3-8, 
3) ustaleń szczegółowych zawartych w rozdziale II. 
 

2. Wyróżnia się następujące kategorie 
przeznaczenia terenów, oznaczone symbolami 
identyfikacyjnymi, o których mowa w § 1 ust. 3 
pkt 2: 
1) MW1 – MW10, MW7k – tereny zabudowy 

mieszkaniowej – wielorodzinnej (§9), 
2) MN1, MN2k, MN3k – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (§10), 
3) MNR – tereny zabudowy mieszkaniowej - 

jednorodzinnej i zagrodowej (§ 11), 
4) UP1 – UP15 – tereny usług publicznych (§12), 
5) U1 – U20, U12k, U13k – tereny zabudowy 

usługowej (§13), 
6) US1 – US3 – tereny sportu i rekreacji (§14), 
7) UK1, UK2K,k – tereny obiektów sakralnych i 

wyznaniowych (§15), 
8) P1 – P8, P9k – tereny obiektów produkcyj-

nych, składów i magazynów (§16),  
9) ZL – tereny lasów (§17), 
10) ZP, ZP1K – tereny zieleni urządzonej (§18), 
11) ZC1, ZC1k, ZC2 – tereny cmentarzy (§19),  
12) ZD – tereny ogrodów działkowych (§20), 
13) R – tereny rolnicze (§21), 
14) R1 – tereny do zalesienia (§22), 
15) RZ, RZ1 – tereny zieleni nieurządzonej (§23), 
16) WS – tereny wód powierzchniowych, śródlą-

dowych (§24), 
17) WR – tereny zbiorników retencyjnych (§25), 
18) KK– tereny komunikacji kolejowej (§26), 
19) KDG – tereny dróg publicznych głównych 

(§27), 
20) KDZ – tereny dróg publicznych zbiorczych 

(§27), 
21) KDL1, KDL2, KDL3 – tereny dróg publicznych 

lokalnych (§27), 
22) KDD1, KDD2, KDD3 – tereny dróg publicz-

nych dojazdowych (§27), 
23) KDW – tereny dróg wewnętrznych (§27), 
24) KX – tereny ciągów pieszych (§27), 
25) KDp – tereny urządzeń komunikacji drogowej 

– parkingów (§28), 
26) KDo1 – KDo3 – tereny urządzeń komunikacji 

drogowej – obsługi komunikacji samocho-
dowej (§28), 

27) IW1 – IW3 – tereny urządzeń zaopatrzenia  
w wodę (§29), 

28) IK1, IK2 – tereny urządzeń odprowadzania i 
oczyszczania ścieków (§30), 

29) IE – tereny urządzeń elektroenergetycznych 
(§31). 
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3. Obok symboli określających kategorie 

przeznaczenia terenu, zastosowano następujące 
inne oznaczenia: 
1) oznaczenia graficzne dla obiektów objętych 

ochroną konserwatorską - wpisanych do re-
jestru zabytków, wpisanych do gminnej ewi-
dencji zabytków, stref ochrony konserwator-
skiej; stanowisk archeologicznych - wpisa-
nych do re-jestru zabytków, wpisanych do 
ewidencji zabytków; obiektów objętych 
ochroną przyrody – pomników przyrody, 

2) oznaczenia graficzne: obszary zmeliorowane, 
obszary zagrożone zalaniem wodami powo-
dziowymi, tereny o trudnych warunkach geo-
technicznych, tereny złóż surowców mineral-
nych, urządzenia zaopatrzenia w ciepło, sta-
cje transformatorowe, ścieżki rowerowe, 
granica terenów zamkniętych, 

3) Cs1, Cs2 – strefy ochrony sanitarnej cmentarzy, 
4) IWs... – strefy ochronne ujęć wody, 
5) EE – linie elektroenergetyczne 110 kV i 15 kV; 

Es – strefy techniczne linii elektroenergetycz-
nych. 

 
4. W przypadkach potrzeby indywidualne-

go wyróżnienia danego terenu, symbole litero-
we uzupełniono oznaczeniami cyfrowymi. 

 
§ 4. Ilekroć w tekście niniejszego planu jest 

mowa o:  
1) działalności nieuciążliwej – należy przez to 

rozumieć działalność gospodarczą (produk-
cyjną lub usługową), która nie powoduje 
przekroczenia standardów jakości środowi-
ska i nie wywołuje zjawisk lub stanów utrud-
niających życie, a zwłaszcza hałasu, wibracji, 
zanieczyszczeń powietrza i odorów, 

2) wskaźniku intensywności zabudowy – należy 
przez to rozumieć wartość liczbową, wyraża-
jącą stosunek sumy powierzchni całkowitej 
kondygnacji nadziemnych do powierzchni 
działki budowlanej, 

3) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy 
przez to rozumieć parametr wyrażony jako 
procentowy udział powierzchni zabudowy w 
powierzchni terenu inwestycji 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy 
przez to rozumieć linię, której nie można 
przekraczać elewacją frontową budynku z 
wyłączeniem następujących elementów ar-
chitektonicznych: balkonów, okapów, gzym-
sów; elementy te nie mogą pomniejszać tej 
odległości o więcej niż 1,2 m. 

 
§ 5. Ustala się zasady ochrony i kształto-

wania ładu przestrzennego:  

1) zachowanie zasad zagospodarowania tere-
nów i formy architektonicznej budynków, 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi, 

2) ograniczanie rozpraszania zabudowy, po-
przez zakaz zabudowy na terenach rolnych,  
z wyjątkiem określonych w §21. 

 
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
1) W obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, mieszkaniowej jednorodzin-
nej i zagrodowej, terenów zabudowy zagro-
dowej w gospodarstwach rol-nych, hodow-
lanych i ogrodniczych, usług publicznych, 
zabudowy usługowej, terenów usług sportu i 
rekreacji, a także terenów obiektów sakral-
nych i wyznaniowych ustala się zakaz lokali-
zacji obiektów mogących znacząco oddziały-
wać na środowi-sko, wymagających sporzą-
dzenia raportu oddziaływania na środowisko, 
za wyjątkiem sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz dróg publicznych i związa-
nych z nimi urządzeń. 

2) Dopuszczalne poziomy hałasu nie mogą 
przekraczać: 
a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej - 

wielorodzinnej, mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, mieszkaniowej jednorodzinnej  
i zagrodowej poziom hałasu nie może 
przekraczać dopuszczalnego poziomu ha-
łasu jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, 

b) dla terenów zabudowy usługowej, po-
ziom hałasu nie może przekraczać do-
puszczalnego poziomu hałasu jak dla  
terenów zabudowy mieszkaniowo-usłu-
gowej, 

c) dla terenów usług publicznych poziom 
hałasu nie może przekraczać dopuszczal-
nego poziomu hałasu jak dla terenów 
związanych ze stałym lub czasowym po-
bytem dzieci i młodzieży, 

d) dla terenów sportu i rekreacji jak dla te-
renów rekreacyjno–wypoczynkowych. 

3) Ustala się ochronę pomnika przyrody usta-
nowionego rozporządzeniem Nr 205/2001 
Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 maja 
2001 r. w sprawie uzna-nia za pomnik przy-
rody buka szkarłatnego przy ulicy Dworco-
wej, na działce o nr ewidencyjnym 325 oraz 
ochronę powierzchni wyznaczonej przez pio-
nowy rzut korony; ochrona pomnika przyro-
dy polega na wprowadzeniu następujących 
zakazów: 
a) niszczenia, uszkadzania lub przekształca-

nia obiektu, 
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b) wykonania prac ziemnych trwale znie-

kształcających rzeźbę terenu, 
c) uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 
d) wysypywania, zakopywania i wylewania 

odpadów lub innych nieczystości, 
e) zaśmiecanie obiektu i terenu wokół niego, 
f) budowy budynków, budowli, obiektów 

małej architektury i tymczasowych obiek-
tów budowlanych mogących mieć nega-
tywny wpływ na obiekt chro-niony bądź 
spowodować degradację krajobrazu. 

4) Dla terenów o wartościach przyrodniczych: 
dolin rzek jako naturalnych ciągów ekolo-
gicznych, skarp i terenów o dużych spad-
kach, terenów lasów i zadrzewień, ustala się 
ochronę przed zabudową za wyjątkiem sytu-
acji określonych w ustaleniach szczegóło-
wych dla terenów wskazanych do zabudowy. 

5) Obszar objęty planem znajduje się w obrębie 
Głównego Zbiornika Wód Podziem-nych nr 409 
Niecka Miechowska; w jego obrębie obowią-
zuje zakaz lokalizacji nowych inwestycji bez 
zabezpieczeń przed przenikaniem do podłoża 
i wód podziemnych. 

6) W obrębie granic stref ochronnych ujęć wo-
dy oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem IWs1, IWs2 i IWs3, zgodnie z ustale-
niami §29 oraz aneksu nr 1 stanowiącego in-
tegralną część planu obowiązują zakazy i 
ograniczenia wynikające z następujących 
ustaw i decyzji: 
a) dla ujęcia wody „Skarpa” oznaczonego 

na rysunku planu symbolem IW1, do dnia 
ustanowienia decyzją administracyjną stre-
fy ochronnej obowiązują w obrębie ogro-
dzonego terenu ochrony bezpośredniej 
ustalenia zgodne z ustawą Prawo wodne, 

b) dla ujęcia wody na osiedlu Drewnianym 
oznaczonego IW2 decyzja OS.I-6210/98/93 
z dnia 18.06.1993 r. wydana przez Urząd 
Wojewódzki w Kiel-cach Wydział Ochro-
ny Środowiska, 

c) dla zakładowego ujęcia wody Fabryki Ko-
tłów SEFAKO S.A. oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem IW3 – decyzja – 
OŚRiL.IV-6223/35/01 z dnia 28.09.2001 
wydana przez Starostwo Powiatowe  
w Jędrzejowie, 

d) dla ujęcia wody „Północ”, które zlo- 
kalizowane jest w gminie Sędziszów  
w miejscowości Sosnowiec (poza obsza-
rem objętym planem) – decyzja OŚLiL.IV-
6223/23/01 z dnia 23.07.2001 r. wy- 
dana przez Starostwo Powiatowe w Ję-
drzejowie. 

7) Wokół terenów cmentarzy o których mowa w 
§3 ust. 2 pkt 11 wyznacza się strefy ochrony 
sanitarnej oznaczone na rysunku planu, w 
obrębie których występują ograniczenia, 
zgodnie z przepisami odrębnymi: 
a) Cs1 – strefę ochrony sanitarnej w zasięgu 

50 m od granicy cmentarza, w której ob-
owiązuje zakaz lokalizowania: 
aa) zabudowań mieszkalnych,  
bb) zakładów produkcyjnych i przechowu-

jących żywność,  
cc) zakładów żywienia zbiorowego,  
dd) studzien do celów konsumpcyjnych i 

potrzeb gospodarczych,  
a. Cs2 – strefę ochrony sanitarnej w zasięgu 

150 m od granicy cmentarza, w której 
wszystkie budynki korzystające z wody 
powinny być podłączone do sieci wodo-
ciągowej.  

8) W przypadku zabudowy sytuowanej na tere-
nach o trudnych warunkach geotech-
nicznych oznaczonych na rysunku planu 
symbolem graficznym należy wykonać ba-
dania geologiczno-inżynierskie zgodnie z 
przepisami odrębnymi oraz uwzględnić wy-
nikające z nich uwarunkowania. 

9) Wzdłuż cieków należy zachować pasy 
ochronne o szerokości min. 10 m, licząc od 
górnej krawędzi skarpy brzegowej, w celu 
umożliwienia dostępu do wody w ramach 
powszechnego korzystania z wód, umożli-
wienia administratorowi cieków prowadzenia 
robót remontowych i konserwacyjnych w ko-
rytach cieków, zapewnienia przestrzeni dla 
swobodnego spływu wód powodziowych i 
lodów oraz ochrony otuliny biologicznej cie-
ków; w pasach ochronnych ustala się zakaz 
sytuowania nowej zabudowy, z wyjątkiem 
urządzeń związanych z gospodarką wodną i 
infrastrukturą techniczną; w odległości 1,5 m 
od linii brzegowej ustala się zakaz grodzenia 
nieruchomości przylegających do wód po-
wierzchniowych 

10) W obrębie obszarów zagrożonych zalaniem 
wodami powodziowymi oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem graficznym, przy bu-
dowie, nadbudowie, przebudowie, rozbudo-
wie i odbudowie obiektów kubaturowych na-
leży zastosować rozwiązania konstrukcyjno-
techniczne zabezpieczające przed skutkami 
zalania wodami powodziowymi 

11) Na obszarach zmeliorowanych oznaczonych 
na rysunku planu symbolem graficznym bu-
dowa obiektów budowlanych, sieci i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej oraz ich prze-
budowa i remonty nie może doprowadzić do 
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przerwania drenażu i zniszczenia urządzeń 
melioracyjnych oraz powinna zapewniać za-
chowanie ciągłości systemu melioracyjnego. 

 
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej:  
1) działania dotyczące obiektów objętych 

ochroną konserwatorską (wpisanych do reje-
stru zabytków) – oznaczonych na rysunku 
planu symbolem identyfikacyjnym i dodat-
kowym symbolem graficznym wymagają 
uzgodnienia z organem właściwym ds. 
ochrony zabytków; ochrona konserwatorska 
obejmuje: 
a) zespół kościoła paraf. p.w. śś. Piotra i 

Apostoła w Sędziszowie: kościół, nr rej.: 
870, dwie dzwonnice, nr rej. 870 z oto-
czeniem w obrębie strefy ochrony kon-
serwatorskiej, 

b) zespół dworski w Sędziszowie: oficyna, 
park, nr rej. 981 z otoczeniem w obrębie 
strefy ochrony konserwatorskiej, 

2) ochronę konserwatorską obiektów objętych 
gminną ewidencją zabytków wy-szczegól-
nionych w aneksie nr 2, stanowiącym inte-
gralną cześć planu, ustala się zakaz prze-
kształceń obiektów, które mogą powodować 
obniżenie ich wartości estetycznych, histo-
rycznych i architektonicznych, 

3) należy uwzględnić wymagania dotyczące 
zasad utrzymania harmonijnego krajobrazu 
kulturowego, w tym zwłaszcza: 
a) utrzymania zasadniczych elementów roz-

planowania, w tym układów zabu-dowy 
wsi i historycznej sieci drogowej, 

b) ochroną należy objąć kapliczki i figury 
przydrożne, 

4) ustala się ochronę konserwatorską stanowisk 
archeologicznych wpisanych do rejestru za-
bytków (obiekt archeologiczny Piła na obsza-
rze AZP 92-57 – gródek stożkowaty) oraz sta-
nowisk archeologicznych wpisanych do ewi-
dencji zabytków oznaczonych na rysunku 
planu symbolem graficznym, 

5) wszelkie działania inwestycyjne, wymagające 
prowadzenia robót ziemnych w rejonie sta-
nowisk archeologicznych oraz terenów obję-
tych wpisem do rejestru zabytków winny być 
realizowane przy uwzględnieniu przepisów 
odrębnych z zakresu ochrony zabytków.  

 
§ 8.1. Jako zgodne z planem uznaje się: 

1) wyznaczenie dróg wewnętrznych i ciągów 
pieszo-jezdnych, nieoznaczonych na rysunku 
planu, zapewniających dojazd do działek bu-
dowlanych, 

2) wyznaczenie tras urządzeń liniowych oraz 
urządzeń związanych z rozbudową systemów 
infrastruktury technicznej, o których mowa w 
§29-36, stosownie do warunków wynikają-
cych ze szczegółowych rozwiązań technicz-
nych, nie kolidujących z innymi ustaleniami 
planu. 

 
2. Urządzenia nie związane z gospodarką 

drogową powinny być sytuowane poza pasami 
terenu wyznaczonymi liniami rozgraniczającymi 
dróg; dopuszcza się ich sytuowanie w liniach 
rozgraniczających dróg po uzyskaniu zgody za-
rządcy drogi; do-puszcza się lokalizację nowych 
obiektów budowlanych w odległości mniejszej 
niż określono w § 27, zgodnie z przepisami od-
rębnymi. 

 
3. Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę  

i nadbudowę istniejących budynków pomiędzy 
linią rozgraniczającą drogi a linią nieprzekraczalnej 
zabudowy, określone w ustaleniach planu, pod 
warunkiem nie zmniejszania odległości budynku 
od drogi i spełnienia przepisów odrębnych. 
 

4. Uzyskania zgody zarządcy drogi wyma-
gają ponadto: 
1) zasady obsługi komunikacyjnej działek usy-

tuowanych bezpośrednio przy drogach pu-
blicznych, 

2) przebudowa, rozbudowa, nadbudowa istnie-
jących budynków w liniach rozgraniczających 
dróg publicznych. 

 
5. Określone w ustaleniach szczegółowych 

wskaźniki powierzchni biologicznie czynnej, nie 
dotyczą trenerów zainwestowanych, gdzie za-
chowanie tego wskaźnika jest już niemożliwe; na 
tych terenach nie dopuszcza się zmniejszenia 
istniejącego wskaźniki powierzchni biologicznie 
czynnej. 

 
6. W przypadku rozbudowy istniejących 

budynków dopuszcza się odstępstwa od realiza-
cji dachów o kącie nachylenia połaci dachowych, 
określonych w ustaleniach szczegółowych, jeżeli 
wynika to z konieczności nawiązania do kątów 
nachylenia połaci dachowych istniejących części 
budynku. 

 
7. Dopuszcza się przebudowę dachu  

na budynkach z płaskimi dachami lub tzw.  
„kopertowymi”, na dachy o kącie nachylenia 
połaci dachowych innych niż określone w usta-
leniach szczegółowych. 
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8. Na terenach, o których mowa w §9  

do 16 dopuszcza się sytuowanie: 
1) obiektów małej architektury, 
2) tymczasowych obiektów budowlanych,  
3) reklam, za wyjątkami określonymi w przepi-

sach odrębnych. 
 

9. 1) Dopuszcza się sytuowanie budynków 
w odległości mniejszej niż 3,0 m lecz nie mniej-
szej niż 1,5 m od granicy z sąsiednią działką bu-
dowlaną, jeżeli zostaną spełnione następujące 
warunki:  
a) szerokość działki w miejscu sytuowania bu-

dynku wynosi nie więcej niż 14 m, 
b) usytuowanie budynku nie uniemożliwi zabu-

dowy działki sąsiedniej, 
c) ściana zewnętrzna budynku zbliżonego do 

granicy działki sąsiedniej nie może posiadać 
otworów, 

d) usytuowanie budynku będzie zgodne z prze-
pisami odrębnymi. 

2) Dla terenów zabudowy usługowej: U2, U3, 
U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U13k, U15, U18, 
U19, U20 dopuszcza się sytuowanie budyn-
ków w granicy działki, zgodnie z przepisami 
odrębnymi 

 
10. Ustala się minimalne wskaźniki miejsc 

parkingowych: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej na terenach 

MW1 – MW10, MW7k, MN1, MN2k, MN3k  
i MNR – 1 miejsce parkingowe na 1 miesz-
kanie, 

2) dla usług i działalności gospodarczej na te-
renach wymienionych w ust. 10, pkt. 1 –  
1 miejsce parkingowe na 30 m2 pow. użyt-
kowej,  

3) dla terenów usług publicznych: UP1 – UP15 – 
1 miejsce parkingowe na 50 m2 pow. użyt-
kowej oraz 1 miejsce parkingowe na 4 za-
trudnionych pracowników, 

4) dla terenów usług U1 – U20, U12k, U13k -  
1 miejsce parkingowe na 30 m2 pow. użyt-
kowej oraz 1 miejsce parkingowe na 4 za-
trudnionych pracowników, 

5) dla terenów sportu i rekreacji US1 – US3 –  
1 miejsce parkingowe na 15 użytkowników, 

6) dla terenów obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów P1 – P8, P9k – 1 miejsce 
parkingowe na 50 m2 pow. użytkowej oraz  
1 miejsce parkingowe na 4 zatrudnionych 
pracowników. 

 
11. 1) Ustala się zasady przeprowadzania 

scalenia i wymiany gruntów:  
a) scalenie należy przeprowadzić z zachowa-

niem przepisów odrębnych, 
b) granice scalenia określa się każdorazowo  

z zachowaniem przepisów odrębnych, 
2) Ustala się zasady przeprowadzania scalenia  

i podziałów nieruchomości:  
a) każda nowo wydzielana działka budowla-

na musi mieć dostęp do drogi publicznej 
w rozumieniu przepisów odrębnych, 

b) powierzchnię działki budowlanej powsta-
łej po podziale geodezyjnym położonej  
w poszczególnych kategoriach terenu okre-
ślono dla każdego terenu indywidualnie, 

c) kąt zawarty pomiędzy nowo wydzielany-
mi granicami działki dochodzącymi do 
drogi publicznej lub wewnętrznej, a gra-
nicą tej drogi, powinien się mieścić  
w przedziale pomiędzy 60 a 120 stopni. 

3) Ustalone w planie minimalne powierzchnie 
działek nie obowiązują w przypadku:  
a) dokonywania podziałów pod drogi, ulice, 

place, obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej oraz podziałów mających na 
celu powiększenie działek macierzystych, 

b) dokonywania podziałów mających na ce-
lu uregulowanie spraw własnościowych 
związanych z istniejącą zabudową. 

 
Rozdział II. 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 9.1. Ustala się przeznaczenie, zasady za-
budowy i zagospodarowania terenów zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: MW1, MW2, MW3, 
MW4, MW5, MW6, MW7, MW7k, MW8, MW9, 
MW10. 
 

2. Tereny MW1, MW2, MW4, o których 
mowa w ust. 1, przeznacza się pod zabu-dowę 
mieszkaniową wielorodzinną z urządzeniami 
budowlanymi; ustala się nastę-pujące warunki 
zabudowy i zagospodarowania: 

1) dopuszcza się usługi w budynkach zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługi  
w budynkach wolnostojących a także garaże  
i budynki gospodarcze,  

2) utrzymuje się istniejące budynki mieszkalne  
z możliwością ich przebudowy, rozbudowy  
i nadbudowy, 

3) przy budowie nowych budynków oraz roz-
budowie, przebudowie, nadbudowie i odbu-
dowie istniejących budynków należy zacho-
wać warunki określone w pkt. 4 do 10, 
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4) powierzchnia nowo wydzielonych działek 

budowlanych nie może być mniejsza niż 
1000 m2, 

5) wskaźnik intensywności zabudowy nie może 
być większy od 0,8, 

6) liczba kondygnacji nadziemnych: dla zabu-
dowy wielorodzinnej – do pięciu kondygna-
cji, dla garaży i budynków gospodarczych –  
1 kondygnacja, 

7) dach powinien być dwuspadowy lub wielo-
spadowy, o kącie nachylenia połaci głów-
nych 25-45o, 

8) należy zachować min. 20% powierzchni 
działki jako powierzchni biologicznie czynnej, 

9) kolorystyka budynków: pokrycia dachu –  
w kolorach ciemnych, elementy tyn-kowane 
w kolorach jasnych,  

10) tereny powinny być wyposażone w urządze-
nia infrastruktury technicznej – z zachowa-
niem warunków określonych w §29-36, ob-
sługa komunikacyjna z dróg publicznych i 
wewnętrznych o których mowa w §27. 

 

3. Tereny MW3, MW7, o których mowa  
w ust. 1, przeznacza się pod zabudowę mieszka-
niową wielorodzinną z urządzeniami budowla-
nymi; ustala się następujące warunki zabudowy 
i zagospodarowania: 
1) dopuszcza się usługi w budynkach zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługi  
w budynkach wolnostojących a także garaże  
i budynki gospodarcze, 

2) przy budowie nowych budynków oraz roz-
budowie, przebudowie, nadbudowie i odbu-
dowie istniejących budynków należy zacho-
wać warunki określone w pkt. 3 do 9,  

3) powierzchnia nowo wydzielonych działek 
budowlanych nie może być mniejsza niż 
1000 m2, 

4) wskaźnik intensywności zabudowy nie może 
być większy od 0,8,  

5) liczba kondygnacji nadziemnych: dla zabu-
dowy wielorodzinnej – do trzech kondygna-
cji, dla garaży i budynków gospodarczych –  
1 kondygnacja, 

6) dach powinien być dwuspadowy lub wielo-
spadowy, o kącie nachylenia połaci głów-
nych 25-45o, 

7) należy zachować min. 20% powierzchni 
działki jako powierzchni biologicznie czynnej, 

8) kolorystyka budynków: pokrycia dachu –  
w kolorach ciemnych, elementy tynkowane 
w kolorach jasnych, 

9) tereny powinny być wyposażone w urządze-
nia infrastruktury technicznej – z zachowa-
niem warunków określonych w §29-36, ob-
sługa komunikacyjna z dróg publicznych  
i wewnętrznych o których mowa w §27. 

4. Teren MW7k, o którym mowa w ust. 3 
przeznacza się pod zabudowę mieszka-niową 
wielorodzinną. Ustala się następujące warunki 
zabudowy i zagospodarowania: 
a) należy utrzymać istniejący budynek (objęty 

ochroną konserwatorską, wpisany do gmin-
nej ewidencji zabytków) z zachowaniem jego 
sylwety i dyspozycji architektonicznej, prze-
prowadzając niezbędne remonty i prace za-
bezpieczające; wyklucza się budowę nowych 
budynków, 

b) teren powinny być wyposażony w urządzenia 
infrastruktury technicznej, z zachowaniem 
warunków, o których mowa w §29-36, obsłu-
ga komunikacyjna z dróg publicznych i we-
wnętrznych o których mowa w §27, 

c) należy zachować istniejącą zieleń, w tym 
zadrzewienia. 

 
5. Tereny MW5, o których mowa w ust. 1, 

przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną z urządzeniami budowlanymi; 
ustala się następujące warunki zabudowy i za-
gospodarowania: 
1) dopuszcza się usługi w budynkach zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługi  
w budynkach wolnostojących a także garaże  
i budynki gospodarcze, 

2) przy budowie nowych budynków oraz roz-
budowie, przebudowie, nadbudowie i odbu-
dowie istniejących budynków należy zacho-
wać warunki określone w pkt. 3 do 10, 

3) powierzchnia nowo wydzielonych działek 
budowlanych nie może być mniejsza niż 
1000 m2, 

4) wskaźnik intensywności zabudowy nie może 
być większy od 0,8, 

5) liczba kondygnacji nadziemnych: dla zabu-
dowy wielorodzinnej – do czterech kondy-
gnacji, dla garaży i budynków gospodarczych 
– 1 kondygnacja, 

6) dach powinien być dwuspadowy lub wielo-
spadowy, o kącie nachylenia połaci głów-
nych 25-45o, 

7) należy zachować min. 20% powierzchni 
działki jako powierzchni biologicznie czynnej, 

8) kolorystyka budynków: pokrycia dachu –  
w kolorach ciemnych, elementy tyn-kowane 
w kolorach jasnych, 

9) tereny powinny być wyposażone w urządze-
nia infrastruktury technicznej – z zachowa-
niem warunków określonych w §29-36, 

10) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych  
i wewnętrznych o których mowa w §27. 

 
6. Tereny MW6, o których mowa w ust. 1, 

przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową 
wielorodzinną z urządzeniami budowlanymi; 
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ustala się następujące warunki zabudowy i za-
gospodarowania: 
1) dopuszcza się usługi w budynkach zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej oraz usługi  
w budynkach wolnostojących a także garaże  
i budynki gospodarcze, 

2) przy budowie nowych budynków oraz roz-
budowie, przebudowie, nadbudowie i odbu-
dowie istniejących budynków należy zacho-
wać warunki określone w pkt. 3 do 10, 

3) powierzchnia nowo wydzielonych działek 
budowlanych nie może być mniejsza niż 
1000 m2, 

4) wskaźnik intensywności zabudowy nie może 
być większy od 0,5, 

5) liczba kondygnacji nadziemnych: dla zabu-
dowy wielorodzinnej i usługowej – do dwóch 
kondygnacji, dla garaży i budynków gospo-
darczych – 1 kondygnacja, 

6) dach powinien być dwuspadowy lub wielo-
spadowy, o kącie nachylenia połaci głów-
nych 25-45o, 

7) należy zachować min. 20% powierzchni 
działki jako powierzchni biologicznie czynnej, 

8) kolorystyka budynków: pokrycia dachu –  
w kolorach ciemnych, elementy tynkowane 
w kolorach jasnych, 

9) tereny powinny być wyposażone w urządze-
nia infrastruktury technicznej – z zachowa-
niem warunków określonych w §29-36, 

10) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych  
i wewnętrznych o których mowa w §27. 

 
7. Tereny MW8, o których mowa w ust.1 

przeznacza się pod zabudowę wielorodzinną  
z urządzeniami budowlanymi z dopuszczeniem 
zabudowy jednorodzinnej; usta-la się następują-
ce warunki zabudowy i zagospodarowania: 
1) dopuszcza się usługi w budynkach zabudowy 

wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz usługi  
w budynkach wolnostojących a także garaże i 
budynki gospodarcze, 

2) przy budowie nowych budynków oraz roz-
budowie, przebudowie, nadbudowie i odbu-
dowie istniejących budynków należy zacho-
wać warunki określone w pkt. 3 do 10, 

3) powierzchnia nowo wydzielonych działek 
budowlanych dla zabudowy jednorodzinnej 
nie może być mniejsza niż 1000 m2, dla za-
budowy wielorodzinnej nie może być mniej-
sza niż 3000 m2, 

4) wskaźnik intensywności zabudowy nie może 
być większy od 0,8, 

5) liczba kondygnacji nadziemnych: dla zabu-
dowy wielorodzinnej i usługowej – do pięciu 
kondygnacji, w tym ostatnia kondygnacja  
 

w poddaszu, dla zabudowy jednorodzinnej 
do dwóch kondygnacji, dla garaży i budyn-
ków gospodarczych – 1 kondygnacja, 

6) dach powinien być dwuspadowy lub wielo-
spadowy, o kącie nachylenia połaci głów-
nych 25-45o, 

7) należy zachować min. 20% powierzchni 
działki jako powierzchni biologicznie czynnej, 

8) kolorystyka budynków: pokrycia dachu –  
w kolorach ciemnych, elementy tynkowane 
w kolorach jasnych, 

9) tereny powinny być wyposażone w urządze-
nia infrastruktury technicznej – z zachowa-
niem warunków określonych w §29-36, 

10) obsługa komunikacyjna z dróg publicznych 
i wewnętrznych o których mowa w §27. 

 
8. Tereny MW9, MW10 o których mowa  

w ust. 1 przeznacza się pod zabudowę mieszka-
niową wielorodzinną z urządzeniami budowla-
nymi; ustala się następujące warunki zabudowy  
i zagospodarowania: 
1) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jed-

norodzinną, usługi w budynkach za-budowy 
wielorodzinnej oraz usługi w budynkach 
wolnostojących a także garaże i budynki go-
spodarcze, 

2) przy budowie nowych budynków oraz roz-
budowie, przebudowie, nadbudowie i odbu-
dowie istniejących budynków należy zacho-
wać warunki określone w pkt. 3 do 9, 

3) powierzchnia nowo wydzielonych działek 
budowlanych dla zabudowy jednoro-dzinnej 
nie może być mniejsza niż 1000 m2, dla za-
budowy wielorodzinnej nie może być mniej-
sza niż 3000 m2, 

4) wskaźnik intensywności zabudowy nie może 
być większy od 0,8, 

5) liczba kondygnacji nadziemnych: dla zabu-
dowy wielorodzinnej i usługowej – do czte-
rech kondygnacji, w tym ostatnia kondygna-
cja w poddaszu, dla zabudo-wy jednorodzin-
nej – do dwóch kondygnacji, dla garaży i bu-
dynków gospodarczych – 1 kondygnacja, 

6) dach powinien być dwuspadowy lub wielo-
spadowy, o kącie nachylenia połaci głów-
nych 25-45o, 

7) należy zachować min. 20% powierzchni 
działki jako powierzchni biologicznie czynnej, 

8) kolorystyka budynków: pokrycia dachu –  
w kolorach ciemnych, elementy tynkowane 
w kolorach jasnych, 

9) tereny powinny być wyposażone w urządze-
nia infrastruktury technicznej – z zachowa-
niem warunków określonych w §29-36, ob-
sługa komunikacyjna z dróg publicznych  
i wewnętrznych o których mowa w §27. 
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§ 10.1. Ustala się przeznaczenie, zasady 

zabudowy i zagospodarowania terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym 
oznaczonych na rysunku planu symbolem MN1 
oraz terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem MN2k i MN3k z budynkami objętymi ochro-
ną konserwatorską, wpisanymi do gminnej ewi-
dencji zabytków. 
 

2. Tereny MN1, o których mowa w ust. 1, 
przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, z urządzeniami budowlanymi; 
dopuszcza się realizację zabudowy usługowej, 
która nie może przekraczać 40% powierzchni 
zabudowy działki budowlanej oraz budynków 
gospodarczych i garaży. Ustala się następujące 
warunki zabudowy i zagospodarowania: 
1) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie 

i odbudowie istniejących oraz budowie no-
wych budynków, należy zachować warunki 
określone w pkt. 2 do 9, 

2) budynki mieszkalne mogą być realizowane 
jako jednorodzinne wolnostojące, bliźniacze 
lub szeregowe, 

3) powierzchnia nowo wydzielonych działek 
zabudowy jednorodzinnej nie powinna być 
mniejsza niż 600 m2; przy zabudowie bliźnia-
czej nie powinna być mniejsza niż 450 m2; 
przy zabudowie szeregowej – nie mniejsza 
niż 250 m2; minimalna szerokość frontu 
działki dla zabudowy jednorodzinnej wolno-
stojącej nie może być mniejsza niż 16 m, dla 
zabudowy bliźniaczej 12 m, dla zabudowy 
szeregowej 8 m, 

4) wskaźnik intensywności zabudowy nie może 
być większy niż 0,5 dla zabudowy wolnosto-
jącej, 0,6 dla zabudowy bliźniaczej i 0,8 dla 
zabudowy szeregowej, 

5) powierzchnia zabudowy nie może przekra-
czać 40% powierzchni działki budowlanej dla 
zabudowy wolnostojącej, 45% dla zabudowy 
bliźniaczej i 60% dla zabudowy szeregowej; 
należy zachować co najmniej 30% po-
wierzchni działek jako biologicznie czynnych, 

6) dostęp do dróg publicznych, o których mowa 
w §27 bezpośrednio lub poprzez drogi we-
wnętrzne, 

7) działki powinny być wyposażone w sieci  
i urządzenia infrastruktury technicz-nej, z za-
chowaniem warunków określonych w §29-36, 

8) forma architektoniczna budynków mieszkal-
nych i usługowych powinna spełniać nastę-
pujące wymagania: 
a) liczba kondygnacji nadziemnych nie mo-

że przekraczać dwóch kondygnacji, 

b) wysokość budynków nie powinna prze-
kraczać 12 m, 

c) wysokość podmurówki na terenie pła-
skim nie powinna przekraczać 1,2 m;  
w przypadku spadku terenu – liczona jako 
średnia arytmetyczna wysokości odsto-
kowej i przystokowej – nie powinna prze-
kraczać 1,4 m, 

d) dach, z kalenicą równoległą do dłuższego 
boku budynku, powinien być dwuspado-
wy z dopuszczeniem wielospadowego,  
o nachyleniu połaci dachu pod kątem  
30-45 stopni; dla dachów dwuspadowych 
zakazuje się stosowania połaci dacho-
wych o różnym kącie nachylenia; wyklu-
cza się stosowanie dachów płaskich i ko-
pertowych; ustala się zakaz: stosowania 
połaci dachowych przesuniętych wza-
jemnie w pionie lub poziomie, wysuwa-
nia krawędzi połaci ukośnie do lica ściany 
szczytowej, otwierania dachów na całej 
długości, 

e) poddasza mogą być oświetlone przy uży-
ciu lukarn, okien w szczytach, otwarć da-
chowych, w tym pulpitowych bądź okien 
połaciowych; należy zachować odległość 
co najmniej 1,5 m od krawędzi połaci dachu 
do krawędzi ścianki otwarcia dachowego, 

f) kolorystyka budynków: pokrycia dachu – 
w kolorach ciemnych, elementy tynko-
wane w kolorach jasnych, 

9) forma architektoniczna budynków gospodar-
czych i garaży powinna spełniać następujące 
wymagania: 
a) liczba kondygnacji nadziemnych nie po-

winna przekraczać dwóch kondygnacji, 
b) wysokość budynków nie powinna prze-

kraczać 9 m, 
c) wysokość podmurówki na terenie pła-

skim nie powinna przekraczać 0,8 m; w 
przypadku spadku terenu – liczona jako 
średnia arytmetyczna wysokości odsto-
kowej i przystokowej – nie powinna prze-
kraczać 1,2 m, 

d) dach, z kalenicą równoległą do dłuższego 
boku budynku, powinien być dwuspado-
wy z dopuszczeniem jednospadowego i 
wielospadowego, o nachyleniu połaci 
dachu pod kątem 25-45 stopni; wyklucza 
się stosowa-nie dachów płaskich i koper-
towych; zaleca się wysuwanie okapów na 
od-ległość co najmniej 0,4 m od lica bu-
dynku; ustala się zakaz: stosowania poła-
ci dachowych przesuniętych wzajemnie w 
pionie lub poziomie, wysu-wania krawędzi 
połaci ukośnie do lica ściany szczytowej, 
otwierania dachów na całej długości, 
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e) poddasza mogą być oświetlone przy uży-

ciu okien w szczytach, otwarć dacho-
wych, w tym pulpitowych bądź okien po-
łaciowych; należy zachować odległość co 
najmniej 1,5 m od krawędzi połaci dachu 
do krawędzi ścianki otwarcia dachowego, 

f) kolorystyka budynków: pokrycia dachu w 
przypadku użycia innych materiałów niż 
dachówka – w kolorach ciemnych, ele-
menty tynkowane w kolorach jasnych. 

 
3. Tereny MN2k i MN3k z budynkami obję-

tymi ochroną konserwatorską, wpisanymi do 
gminnej ewidencji zabytków, o których mowa  
w ust. 1, przeznacza się pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną. Ustala się następujące 
warunki zabudowy i zagospodarowania: 
a) należy utrzymać istniejące budynki, z zacho-

waniem ich sylwety i dyspozy-cji architekto-
nicznej, przeprowadzając niezbędne remonty 
i prace zabez-pieczające; wyklucza się wpro-
wadzanie do zespołu nowych budynków, 

b) tereny powinny być wyposażone w urządze-
nia infrastruktury technicznej, z zachowa-
niem warunków, o których mowa w §29-36,; 
obsługa komunika-cyjna z dróg publicznych i 
wewnętrznych, o których mowa w §27, 

c) należy zachować istniejącą zieleń, w tym 
zadrzewienia. 

 
§ 11.1. Ustala się przeznaczenie, zasady 

zabudowy i zagospodarowania terenów zabu-
dowy mieszkaniowej – jednorodzinnej i zagro-
dowej, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem MNR. 

 
2. Tereny MNR, o których mowa w ust. 1, 

przeznacza się pod zabudowę mieszka-niową 
jednorodzinną i zagrodową z urządzeniami bu-
dowlanymi oraz budowlami rolniczymi; dopusz-
cza się realizację zabudowy usługowej, która nie 
może przekraczać 40% powierzchni zabudowy 
działki budowlanej oraz budynków gospodar-
czych i garaży. Ustala się następujące warunki 
zabudowy i zagospodarowania: 
1) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie 

i odbudowie istniejących oraz budowie no-
wych budynków, należy zachować wymaga-
nia określone w pkt. 2 do 8, 

2) powierzchnia nowo wydzielonych działek 
budowlanych zabudowy jednorodzinnej nie 
może być mniejsza niż 600 m2, zabudowy 
zagrodowej nie może być mniejsza niż 1000 
m2; minimalna szerokość frontu działki dla 
zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej nie 
może być mniejsza niż 15 m, dla zabudowy 
jednorodzinnej bliźniaczej 12 m, dla zabudo-
wy zagrodowej 20 m, 

3) wskaźnik intensywności zabudowy nie może 
być większy niż 0,4, 

4) powierzchnia zabudowy nie może przekra-
czać 50% pow. działki budowlanej, należy za-
chować min. 40% powierzchni działki jako 
biologicznie czynnej, 

5) dostęp do dróg publicznych, o których mowa 
w §27 bezpośrednio lub poprzez drogi we-
wnętrzne, 

6) działki budowlane powinny być wyposażone 
w urządzenia infrastruktury technicznej – z za-
chowaniem warunków określonych w §29-36, 

7) forma architektoniczna budynków mieszkal-
nych i usługowych powinna spełniać nastę-
pujące wymagania: 
a) liczba kondygnacji nadziemnych nie po-

winna przekraczać dwóch kondygnacji, 
b) wysokość budynków nie powinna prze-

kraczać 12 m, 
c) wysokość podmurówki na terenie pła-

skim nie powinna przekraczać 1,2 m;  
w przypadku spadku terenu – liczona jako 
średnia arytmetyczna wysokości odsto-
kowej i przystokowej – nie powinna prze-
kraczać 1,4 m, 

d) dach powinien być dwuspadowy lub wie-
lospadowy o jednakowym nachyleniu 
głównych połaci dachu pod kątem 30-45 
stopni; ustala się zakaz: stosowania połaci 
dachowych przesuniętych wzajemnie w 
pionie lub poziomie, wysuwania krawędzi 
połaci ukośnie do lica ściany szczytowej, 
otwierania dachów na całej długości, 

e) poddasza mogą być oświetlone przy uży-
ciu lukarn, okien w szczytach, otwarć da-
chowych, w tym pulpitowych bądź okien 
połaciowych, należy zachować odległość 
co najmniej 1,5 m od krawędzi połaci da-
chu do kra-wędzi ścianki otwarcia da-
chowego, 

f) kolorystyka budynków: pokrycia dachu – 
w kolorach ciemnych, elewacje – tynko-
wane w kolorach jasnych; elewacje 
drewniane, kamienne oraz ceramiczne  
w kolorach naturalnych, 

8) forma architektoniczna innych budynków, 
nie wymienionych w pkt.7 powinna spełniać 
następujące wymagania: 
a) liczba kondygnacji nadziemnych nie po-

winna przekraczać dwóch kondygnacji, 
b) wysokość budynków nie powinna prze-

kraczać 10 m, dla budynków z dachem dwu- 
lub wielospadowym; dla budynków z da-
chem jednospadowym wysokość do 8 m, 

c) wysokość podmurówki na terenie pła-
skim nie powinna przekraczać 0,8 m;  
w przypadku spadku terenu – liczona jako 
średnia arytmetyczna wysokości odsto-
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kowej i przystokowej – nie powinna prze-
kraczać 1,2 m, 

d) dach powinien być dwuspadowy lub wie-
lospadowy, o jednakowym nachy-leniu 
głównych połaci dachu pod kątem  
20-45 stopni, dopuszcza się dachy jedno-
spadowe o nachyleniu 20-35 stopni; zale-
ca się wysuwanie okapów oraz wiatrow-
nic poza ścianę szczytową, na odległość 
co najmniej 0,4 m od lica budynku; ustala 
się zakaz: stosowania połaci dachowych 
przesuniętych wzajemnie w pionie lub 
poziomie, wysuwania krawędzi połaci 
ukośnie do lica ściany szczytowej, otwie-
rania dachów na całej długości, 

e) poddasza mogą być oświetlone przy uży-
ciu okien w szczytach, otwarć dacho-
wych, w tym pulpitowych bądź okien po-
łaciowych, należy zachować odległość co 
najmniej 1,5 m od krawędzi połaci dachu 
do krawędzi ścianki otwarcia dachowego, 

f) kolorystyka budynków: pokrycia dachu – 
w kolorach ciemnych, elewacje – tynko-
wane w kolorach jasnych; drewniane, 
kamienne oraz ceramiczne w kolorach 
naturalnych. 

 
§ 12.1. Ustala się przeznaczenie, zasady 

zabudowy i zagospodarowania terenów usług 
pu-blicznych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, UP6, UP7, 
UP8, UP9, UP10, UP11, UP12, UP13, UP14, U15. 
 

2. Tereny UP3, UP4, UP10, UP12, UP13, 
UP14, UP15 usług z zakresu oświaty, nauki i kul-
tury, o których mowa w ust. 1, przeznacza się 
pod usługi publiczne, z dopuszczeniem usług 
niepublicznych. Ustala się następujące warunki 
zabudowy i zagospodarowania: 
1) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie 

i odbudowie istniejących oraz budowie no-
wych budynków, należy zachować wymaga-
nia określone w pkt. 2-7, 

2) powierzchnia nowo wydzielonych dzia- 
łek budowlanych nie może być mniejsza  
niż 800 m2, minimalna szerokość frontu 
działki 15 m, 

3) wskaźnik intensywności zabudowy nie może 
być większy niż 1,0, 

4) powierzchnia zabudowy nie może przekra-
czać 70% powierzchni działki budowlanej, co 
najmniej 20% terenu powinno być zagospo-
darowane jako powierzchnia biologicznie 
czynna, 

5) dostęp do dróg publicznych, o których mowa 
w §27 bezpośrednio lub poprzez drogi we-
wnętrzne, 

6) tereny powinny być wyposażone w urządze-
nia infrastruktury technicznej, z zachowa-
niem warunków, o których mowa w §29-36, 

7) forma architektoniczna budynków powinna 
spełniać następujące wymagania: 
a) liczba kondygnacji nadziemnych nie po-

winna przekraczać trzech kondy-gnacji, 
b) dach powinien być dwuspadowy lub  

wielospadowy, o jednakowym nachy- 
leniu głównych połaci dachu pod kątem 
25-45 stopni, ustala się zakaz: sto-
sowania połaci dachowych przesuniętych 
wzajemnie w pionie lub pozio-mie, wy-
suwania krawędzi połaci ukośnie do lica 
ściany szczytowej, otwie-rania dachów na 
całej długości, 

c) poddasza mogą być oświetlone przy uży-
ciu lukarn, okien w szczytach, otwarć da-
chowych, w tym pulpitowych bądź okien 
połaciowych, należy zachować odległość 
co najmniej 1,5 m od krawędzi połaci  
dachu do krawędzi ścianki otwarcia da-
chowego, 

d) kolorystyka budynków: pokrycia dachu w 
kolorach ciemnych; elewacje – tynkowane 
w kolorach jasnych, drewniane, kamienne 
lub ceramiczne w kolorach naturalnych, 

e) dla hal sportowych i basenów dopuszcza 
się dachy o innym kształcie i kącie nachy-
lenia. 

 
3. Tereny UP1, UP2, UP5, UP6, UP7, UP8, 

UP9, UP11, o których mowa w ust. 1, przeznacza 
się pod usługi publiczne z zakresu administracji, 
opieki społecznej, socjalnej, opieki zdrowotnej,  
z dopuszczeniem usług niepublicznych oraz za-
budowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej. 
Ustala się następujące warunki zabudowy i za-
gospodarowania: 
1) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie 

i odbudowie istniejących oraz budowie no-
wych budynków, należy zachować wymaga-
nia określone w pkt. 2-7, 

2) powierzchnia nowo wydzielonych działek 
budowlanych nie może być mniejsza niż 800 m2, 
minimalna szerokość frontu działki 15 m, 

3) wskaźnik intensywności zabudowy nie może 
być większy niż 1,0, 

4) powierzchnia zabudowy nie może przekra-
czać 70% powierzchni działki budowlanej, co 
najmniej 20% terenu powinno być zagospo-
darowane jako powierzchnia biologicznie 
czynna, 

5) dostęp do dróg publicznych, o których mowa 
w §27 bezpośrednio lub poprzez drogi we-
wnętrzne, 
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6) tereny powinny być wyposażone w urządze-

nia infrastruktury technicznej z zachowaniem 
warunków, o których mowa w §29-36, 

7) forma architektoniczna budynków powinna 
spełniać następujące wymagania: 
a) liczba kondygnacji nadziemnych nie po-

winna przekraczać trzech kondy-gnacji, 
b) dach powinien być dwuspadowy lub  

wielospadowy, o jednakowym nachy-
leniu głównych połaci dachu pod kątem 
25-45 stopni; ustala się zakaz: stosowania 
połaci dachowych przesuniętych wza-
jemnie w pionie lub poziomie, wysuwa-
nia krawędzi połaci ukośnie do lica ściany 
szczytowej, otwierania dachów na całej 
długości, 

c) poddasza mogą być oświetlone przy uży-
ciu lukarn, okien w szczytach, otwarć da-
chowych, w tym pulpitowych bądź okien 
połaciowych, należy zachować odległość  
co najmniej 1,5 m od krawędzi połaci dachu 
do krawędzi ścianki otwarcia dachowego, 

d) kolorystyka budynków: pokrycia dachu w 
kolorach ciemnych; elewacje w kolorach 
jasnych; drewniane, kamienne lub cera-
miczne w kolorach naturalnych. 

 
§ 13.1. Ustala się przeznaczenie, zasady 

zabudowy i zagospodarowania terenów zabu-
dowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem U1,U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, 
U10, U11, U12k, U13k, U14, U15, U16, U17, U18, 
U19, U20. 
 

2. Tereny U1, U2, U3, U5, U6, U18, o których 
mowa w ust. 1, przeznacza się pod usługi. Ustala 
się następujące zasady zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 
1) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie 

i odbudowie istniejących oraz bu-dowie no-
wych budynków, należy zachować warunki 
określone w pkt. 2-7, 

2) powierzchnia nowo wydzielonych działek 
budowlanych nie może być mniejsza niż 400 m2, 
minimalna szerokość frontu działki 15m, 

3) wskaźnik intensywności zabudowy nie może 
być większy niż 1,0, 

4) powierzchnia zabudowy nie może przekra-
czać 70% powierzchni działki budowlanej, co 
najmniej 20% terenu powinno być zagospo-
darowane jako powierzchnia biologicznie 
czynna, 

5) dostęp do dróg publicznych, o których mowa 
w §27 bezpośrednio lub poprzez drogi we-
wnętrzne, 

6) tereny powinny być wyposażone w urządze-
nia infrastruktury technicznej, z zachowa-
niem warunków, o których mowa w §29-36, 

7) budynki powinny spełniać następujące wy-
magania: 
a) liczba kondygnacji nadziemnych nie po-

winna przekraczać dwóch kondygnacji, 
b) dach powinien być dwuspadowy lub wie-

lospadowy, o jednakowym nachyle- 
niu głównych połaci dachu pod kątem  
25-45 stopni; ustala się zakaz: stosowania 
połaci dachowychprzesuniętych wzajem-
nie w pionie lub poziomie, wysuwania 
krawędzi połaci ukośnie do lica ściany 
szczytowej, otwierania dachów na całej 
długości, 

c) poddasza mogą być oświetlone przy uży-
ciu lukarn, okien w szczytach, otwarć da-
chowych, w tym pulpitowych bądź okien 
połaciowych, należy zachować odległość 
co najmniej 1,5 m od krawędzi połaci  
dachu do krawędzi ścianki otwarcia  
dachowego, 

d) kolorystyka budynków: pokrycia dachu – 
w kolorach ciemnych, elewacje – tynko-
wane w kolorach jasnych; drewniane, 
kamienne lub ceramiczne w kolorach na-
turalnych. 

 
3. Teren U4, U14, U15, U17, U19, U20  

o którym mowa w ust. 1, przeznacza się pod 
usługi z dopuszczeniem zabudowy mieszkanio-
wej jedno- i wielorodzinnej. Ustala się następują-
ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie 

i odbudowie istniejących oraz budowie no-
wych budynków, należy zachować warunki 
określone w pkt. 2-7, 

2) powierzchnia nowo wydzielonych działek 
budowlanych nie może być mniejsza niż 400 m2, 
minimalna szerokość frontu działki 15m, 

3) wskaźnik intensywności zabudowy nie może 
być większy niż 1,0, 

4) powierzchnia zabudowy nie może przekra-
czać 70% powierzchni działki budowlanej, co 
najmniej 20% terenu powinno być zagospo-
darowane jako powierzchnia biologicznie 
czynna, 

5) dostęp do dróg publicznych, o których mowa 
w §27 bezpośrednio lub poprzez drogi we-
wnętrzne, 

6) tereny powinny być wyposażone w urządze-
nia infrastruktury technicznej, z zachowa-
niem warunków, o których mowa w §29-36, 

7) budynki powinny spełniać następujące wy-
magania: 
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a) liczba kondygnacji nadziemnych nie po-

winna przekraczać trzech kondygnacji, 
b) dach powinien być dwuspadowy lub  

wielospadowy, o jednakowym nachyle-
niu głównych połaci dachu pod kątem  
25-45 stopni; ustala się zakaz: stosowania 
połaci dachowych przesuniętych wza-
jemnie w pionie lub poziomie, wysuwa-
nia krawędzi połaci ukośnie do lica ściany 
szczytowej, otwierania dachów na całej 
długości, 

c) poddasza mogą być oświetlone przy uży-
ciu lukarn, okien w szczytach, otwarć da-
chowych, w tym pulpitowych bądź okien 
połaciowych, należy zachować odległość 
co najmniej 1,5 m od krawędzi połaci  
dachu do krawędzi ścianki otwarcia  
dachowego  

d) kolorystyka budynków: pokrycia dachu  
w kolorach ciemnych, elewacje tynkowa-
ne w kolorach jasnych, drewniane ka-
mienne lub ceramiczne w kolorach natu-
ralnych. 

 
4. Tereny U7, U8, U9, o których mowa w 

ust. 1, przeznacza się pod usługi. Ustala się na-
stępujące zasady zabudowy i zagospodarowa- 
nia terenu: 
1) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie 

i odbudowie istniejących oraz budowie no-
wych budynków, należy zachować warunki 
określone w pkt. 2-7, 

2) powierzchnia nowo wydzielonych działek 
budowlanych nie może być mniejsza niż 400 m2, 
minimalna szerokość frontu działki 15m, 

3) wskaźnik intensywności zabudowy nie może 
być większy niż 1,0, 

4) powierzchnia zabudowy nie może przekra-
czać 70% powierzchni działki budowlanej, co 
najmniej 20% terenu powinno być zagospo-
darowane jako powierzchnia biologicznie 
czynna, 

5) dostęp do dróg publicznych, o których mowa 
w §27 bezpośrednio lub poprzez drogi we-
wnętrzne, 

6) tereny powinny być wyposażone w urządze-
nia infrastruktury technicznej, z zachowa-
niem warunków, o których mowa w §29-36, 

7) budynki powinny spełniać następujące wy-
magania: 
a) liczba kondygnacji nadziemnych nie po-

winna przekraczać dwóch kondygnacji, w 
tym jedna kondygnacja w dachu, 

b) dach powinien być dwuspadowy lub  
wielospadowy, o jednakowym nachyle-
niu głównych połaci dachu pod kątem  
25-45 stopni; ustala się zakaz: stosowania 
 

połaci dachowych przesuniętych wza-
jemnie w pionie lub poziomie, wysuwa-
nia krawędzi połaci ukośnie do lica ściany 
szczytowej, otwierania dachów na całej 
długości, 

c) poddasza mogą być oświetlone przy uży-
ciu lukarn, okien w szczytach, otwarć da-
chowych, w tym pulpitowych bądź okien 
połaciowych, należy zachować odległość co 
najmniej 1,5 m od krawędzi połaci dachu 
do krawędzi ścianki otwarcia dachowego, 

d) kolorystyka budynków: pokrycia dachu – 
w kolorach ciemnych, elewacje – tynko-
wane w kolorach jasnych; drewniane, 
kamienne lub ceramiczne w kolorach na-
turalnych. 

 

5. Teren U10, o którym mowa w ust. 1, 
przeznacza się pod zabudowę usługową związa-
ną z placem targowym. Ustala się następujące 
zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) dopuszcza się budowę obiektów usługowych 

a także obiektów tymczasowych tj. zadaszeń  
i kiosków, 

2) powierzchnia nowo wydzielonych działek 
budowlanych nie może być mniejsza niż 400 m2, 

3) wskaźnik intensywności zabudowy nie może 
być większy niż 0,8, 

4) powierzchnia zabudowy nie może przekra-
czać 75% powierzchni działki budowlanej, co 
najmniej 15% terenu powinno być zagospo-
darowane jako powierzchnia biologicznie 
czynna, 

5) dostęp do dróg publicznych, o których mowa 
w §27 bezpośrednio lub poprzez drogi we-
wnętrzne, 

6) teren powinien być wyposażony w urządze-
nia infrastruktury technicznej, z zachowa-
niem warunków, o których mowa w §29-36, 

7) budynki powinny spełniać następujące wy-
magania: 
a) liczba kondygnacji nadziemnych nie po-

winna przekraczać jednej kondygnacji, 
b) dach powinien być dwuspadowy lub  

wielospadowy, o jednakowym nachyle-
niu głównych połaci dachu pod kątem  
25-45 stopni, 

c) kolorystyka budynków: pokrycia dachu – 
w kolorach ciemnych, elewacje – tynko-
wane w kolorach jasnych; drewniane, 
kamienne lub ceramiczne w kolorach na-
turalnych. 

 

6. Tereny U11, o którym mowa w ust. 1, 
przeznacza się pod usługi z dopuszczeniem za-
budowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej. 
Ustala się następujące zasady zabudowy i zago-
spodarowania terenu: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 58 – 4334 – Poz. 681 

 
1) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie 

i odbudowie istniejących oraz budowie no-
wych budynków, należy zachować warunki 
określone w pkt. 2-6, 

2) powierzchnia nowo wydzielonych działek 
budowlanych nie może być mniejsza niż 400 m2, 
minimalna szerokość frontu działki 15 m, 

3) powierzchnia zabudowy nie może przekra-
czać 70% powierzchni działki budowlanej, co 
najmniej 20% terenu powinno być zagospo-
darowane jako powierzchnia biologicznie 
czynna, 

4) dostęp do dróg publicznych, o których mowa 
w §27 bezpośrednio lub poprzez drogi we-
wnętrzne 

5) tereny powinny być wyposażone w urządze-
nia infrastruktury technicznej, z zachowa-
niem warunków, o których mowa w §29-36,  
z zapewnieniem dostępności do dróg pu-
blicznych, 

6) budynki powinny spełniać następujące wy-
magania: 
a) liczba kondygnacji nadziemnych nie po-

winna przekraczać dwóch kondygnacji, 
b) dach powinien być dwuspadowy lub wie-

lospadowy, o jednakowym nachyleniu 
głównych połaci dachu pod kątem 25-45 
stopni; ustala się zakaz: stosowania poła-
ci dachowych przesuniętych wzajemnie w 
pionie lub poziomie, wysuwania krawędzi 
połaci ukośnie do lica ściany szczytowej, 
otwierania dachów na całej długości, 

c) poddasza mogą być oświetlone przy uży-
ciu lukarn, okien w szczytach, otwarć da-
chowych, w tym pulpitowych bądź okien 
połaciowych, należy zachować odległość 
co najmniej 1,5 m od krawędzi połaci dachu 
do krawędzi ścianki otwarcia dachowego, 

d) kolorystyka budynków: pokrycia dachu – 
w kolorach ciemnych, elewacje – tynko-
wane w kolorach jasnych; drewniane, 
kamienne lub ceramiczne w kolorach na-
turalnych. 

 
7. Teren U12k z budynkiem młyna objęte-

go ochroną konserwatorską, wpisanego do 
gminnej ewidencji zabytków, o którym mowa w 
ust. 1 przeznacza się pod usługi. Ustala się na-
stępujące zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 
1) należy zachować istniejący budynek, z za-

chowaniem jego sylwety i dyspozycji archi-
tektonicznej, przeprowadzając niezbędne re-
monty i prace zabezpieczające zgodnie  
z ustaleniami §7 pkt 2, 

2) dopuszcza się realizację urządzeń sporto-
wych i rekreacyjnych, 

a) dostęp do dróg publicznych, o których 
mowa §27 bezpośrednio, lub poprzez dro-
gi wewnętrzne, 

3) teren powinien być wyposażony w urządze-
nia infrastruktury technicznej, z zachowa-
niem warunków, o których mowa w §29-36. 

 
8. Teren U13k z budynkiem objętym 

ochroną konserwatorską, wpisanym do gminnej 
ewidencji zabytków, o którym mowa w ust. 1 
przeznacza się pod usługi. Ustala się następują-
ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) należy zachować istniejący budynek, z za-

chowaniem jego sylwety i dyspozycji archi-
tektonicznej, przeprowadzając niezbędne  
remonty i prace zabezpieczające zgodnie  
z ustaleniami §7 pkt 2, 

2) dostęp do dróg publicznych, o których mowa 
§27 bezpośrednio, lub poprzez drogi we-
wnętrzne, 

3) teren powinien być wyposażony w urządze-
nia infrastruktury technicznej, z zachowa-
niem warunków, o których mowa w §29-36. 

 
9. Teren U16, o którym mowa w ust. 1 

przeznacza się pod usługi. Ustala się następują-
ce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:  
1) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie 

i odbudowie istniejących oraz budowie no-
wych budynków, należy zachować warunki 
określone w pkt. 2-7, 

2) powierzchnia nowo wydzielonych działek 
budowlanych nie może być mniejsza niż 400 m2, 
minimalna szerokość frontu działki 15m, 

3) wskaźnik intensywności zabudowy nie może 
być większy niż 1,0, 

4) powierzchnia zabudowy nie może przekra-
czać 70% powierzchni działki budowlanej, co 
najmniej 20% terenu powinno być zagospo-
darowane jako powierzchnia biologicznie 
czynna, 

5) dostęp do dróg publicznych, o których mowa 
w §27 bezpośrednio lub poprzez drogi we-
wnętrzne, 

6) tereny powinny być wyposażone w urządze-
nia infrastruktury technicznej, z zachowa-
niem warunków, o których mowa w §29-36, 

7) budynki powinny spełniać następujące wy-
magania: 
a) liczba kondygnacji nadziemnych nie po-

winna przekraczać dwóch kondygnacji, 
b) dach powinien być dwuspadowy lub  

wielospadowy, o jednakowym nachyle- 
niu głównych połaci dachu pod kątem  
25-45 stopni; ustala się zakaz: stosowania 
połaci dachowych przesuniętych wza-
jemnie w pionie lub poziomie, wysuwa- 
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nia krawędzi połaci ukośnie do lica ściany 
szczytowej, otwierania dachów na całej 
długości, 

c) poddasza mogą być oświetlone przy uży-
ciu lukarn, okien w szczytach, otwarć da-
chowych, w tym pulpitowych bądź okien 
połaciowych, należy zachować odległość co 
najmniej 1,5 m od krawędzi połaci dachu do 
krawędzi ścianki otwarcia dachowego, 

d) kolorystyka budynków: pokrycia dachu – 
w kolorach ciemnych, elewacje – tynko-
wane w kolorach jasnych; drewniane, 
kamienne lub ceramiczne w kolorach na-
turalnych. 

 
§ 14.1. Ustala się przeznaczenie, warunki 

zabudowy i zagospodarowania terenów sportu  
i rekreacji, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem US1, US2, US3. 
 

2. Tereny US1,US2, US3, o których mowa 
w ust. 1, przeznacza się pod urządzenia sporto-
we i rekreacyjne, z możliwością ich rozbudowy i 
uzupełnienia, w tym w zakresie urządzeń towa-
rzyszących związanych z funkcją terenu, jak szat-
nie, sanitariaty, urządzenia widowni itp. Ustala 
się następujące zasady zabudowy i zagospoda-
rowania: 
1) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie 

i odbudowie istniejących oraz budowie no-
wych budynków należy uwzględnić wyma-
gania określone w pkt. 2-5, 

2) wskaźnik intensywności zabudowy nie może 
być większy niż 0,3, 

3) powierzchnia zabudowy nie może przekra-
czać 50% powierzchni działki budowlanej,  
co najmniej 20% terenu powinno być zago-
spodarowane jako powierzchnia biologicznie 
czynna, 

4) tereny powinny być wyposażone w urządze-
nia infrastruktury technicznej, z zacho-
waniem warunków określonych w §29-36,  
z zapewnieniem dostępności do dróg pu-
blicznych o których mowa w §27, 

5) forma architektoniczna budynków powinna 
spełniać następujące wymagania: 
a) liczba kondygnacji nadziemnych nie po-

winna przekraczać dwóch kondygnacji, 
b) dach powinien być dwuspadowy lub  

wielospadowy, o jednakowym nachy-
leniu głównych połaci dachu pod kątem 
30-45 stopni; dopuszcza się dachy jedno-
spadowe o nachyleniu połaci dachu  
15–35 stopni; ustala się zakaz: stosowa-
nia połaci dachowych przesuniętych wza-
jemnie w pionie lub poziomie, wysuwa-
nia krawędzi połaci ukośnie do lica ściany 
 

szczytowej, otwierania dachów na całej 
długości; ze względu na funkcję terenu 
dopuszcza się dachy o innym kształcie  
i kącie nachylenia, 

c) poddasza mogą być oświetlone przy uży-
ciu okien w szczytach, otwarć dacho-
wych, w tym pulpitowych bądź okien po-
łaciowych, należy zachować odległość co 
najmniej 1,5 m od krawędzi połaci dachu 
do krawędzi ścianki otwarcia dachowego, 

d) kolorystyka budynków: pokrycia dachu – 
w kolorach ciemnych, elewacje – tynko-
wane w kolorach jasnych; drewniane, 
kamienne lub ceramiczne w kolorach na-
turalnych. 

 
§ 15.1. Ustala się przeznaczenie, zasady 

zabudowy i zagospodarowania oraz ochrony 
wartości kulturowych i krajobrazowych, terenów 
obiektów sakralnych i wyznaniowych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami: 
1) UK1 – teren obiektu sakralnego i wyznanio-

wego – kościół parafialny p.w. św. Brata Al-
berta, 

2) UK2K,k – teren obiektu sakralnego i wyzna-
niowego – zespół kościoła parafialnego p.w. 
śś Piotra i Pawła, w tym: 
a) obiektów objętych ochroną konserwator-

ską, wpisanych do rejestru zabytków (ko-
ściół i dzwonnica), oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem graficznym, 

b) obiektów objętych ochroną konserwator-
ską, wpisanych do gminnej ewidencji za-
bytków (ogrodzenie, plebania), oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem gra-
ficznym. 

 
2. Na terenie UK1, o którym mowa w ust. 1 

pkt. 1, ustala się następujące warunki zabudowy 
i zagospodarowania: 
1) należy utrzymać istniejące budynki, z zacho-

waniem ich sylwety i dyspozycji architekto-
nicznej 

2) teren powinien być wyposażony w urządze-
nia infrastruktury technicznej, z zachowa-
niem warunków określonych w §29-36; ob-
sługa komunikacyjna z dróg publicznych i 
wewnętrznych, o których mowa w §27, 

3) należy zachować istniejącą zieleń, w tym 
zadrzewienia. 

 
3. Na terenie UK2K,k, o którym mowa w 

ust. 1 pkt. 2a, objętym ochroną konserwatorską, 
wpisanym do rejestru zabytków ustala się  
następujące warunki zabudowy i zagospoda-
rowania: 
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1) działania dotyczące terenu wymagają każdo-

razowo uzgodnienia z organem właściwym 
ds. ochrony zabytków, zgodnie z zasadą 
określoną w §7 pkt. 1, 

2) zespół powinien być utrzymany w istnieją-
cych granicach, obejmujących kościół z oto-
czeniem, 

3) należy utrzymać istniejące budynki, z zacho-
waniem ich sylwety i dyspozycji architekto-
nicznej, przeprowadzając niezbędne remonty 
i prace zabezpieczające, 

4) tereny powinny być wyposażone w urządze-
nia infrastruktury technicznej, z zachowa-
niem warunków, o których mowa w §29-36; 
obsługa komunikacyjna z dróg publicznych i 
wewnętrznych, o których mowa w §27, 

5) należy zachować istniejącą zieleń, w tym 
zadrzewienia. 

 
4. Na terenie UK2K,k, o którym mowa w 

ust. 1 pkt. 2b, objętym ochroną konserwatorską, 
wpisanym do gminnej ewidencji zabytków usta-
la się następujące warunki zabudowy i zagospo-
darowania: 
1) działania dotyczące terenu wymagają każdo-

razowo uzgodnienia z organem właściwym 
ds. ochrony zabytków, zgodnie z zasadą 
określoną w §7 pkt. 2, 

2) zespół powinien być utrzymany w istnieją-
cych granicach, obejmujących kościół z oto-
czeniem, 

3) należy utrzymać istniejące budynki, z zacho-
waniem ich sylwety i dyspozycji architekto-
nicznej, przeprowadzając niezbędne remonty 
i prace zabezpieczające, 

4) tereny powinny być wyposażone w urządze-
nia infrastruktury technicznej, z zachowa-
niem warunków, o których mowa w §29-36; 
obsługa komunikacyjna z dróg publicznych  
i wewnętrznych, o których mowa w §27, 

5) należy zachować istniejącą zieleń, w tym 
zadrzewienia. 

 
§ 16.1. Ustala się przeznaczenie oraz zasa-

dy zabudowy i zagospodarowania terenów 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem P1, 
P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 i P9k. 
 

2. Tereny P1, P2, o których mowa w ust. 1, 
przeznacza się pod obiekty produkcyjne, składy  
i magazyny. Ustala się następujące zasady za-
budowy i zagospodarowania: 
1) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie 

i odbudowie istniejących oraz budowie no-
wych budynków, należy zachować wymaga-
nia określone w pkt. 2-6, 

2) powierzchnia nowo wydzielonych działek 
budowlanych nie może być mniejsza niż 
3500 m2, 

3) powierzchnia zabudowy nie może przekra-
czać 80% powierzchni działki budowlanej,  
co najmniej 15% terenu powinno być zago-
spodarowane jako powierzchnia biologicznie 
czynna, 

4) dostęp do dróg publicznych, o których mowa 
w §27 bezpośrednio lub poprzez drogi we-
wnętrzne, 

5) tereny powinny być wyposażone w urządze-
nia infrastruktury technicznej, z zachowa-
niem warunków, o których mowa w §29-36, 

6) forma architektoniczna budynków powinna 
spełniać następujące wymagania: 
a) liczba kondygnacji nadziemnych nie po-

winna przekraczać dwóch kondygnacji 
b) wysokość budynków nie powinna prze-

kraczać 12 m, 
c) dach powinien być dwuspadowy lub wie-

lospadowy, o jednakowym nachyleniu 
głównych połaci dachu pod kątem 20-45 
stopni, dopuszcza się dachy jednospa-
dowe o nachyleniu 8-40 stopni. 

 
3. Tereny P3, P4, P5, P6, P7, P8, o których 

mowa w ust. 1, przeznacza się pod obiekty pro-
dukcyjne, usługowe, składy, magazyny. Ustala 
się następujące zasady zabudowy i zagospoda-
rowania: 
1) przy rozbudowie, przebudowie, nadbudowie 

i odbudowie istniejących oraz budowie no-
wych budynków, należy zachować wymaga-
nia określone w pkt. 2-7, 

2) powierzchnia nowo wydzielonych działek 
budowlanych nie może być mniejsza niż 
5000 m2, 

3) wskaźnik intensywności zabudowy nie może 
być większy niż 1,2, 

4) powierzchnia zabudowy nie może przekra-
czać 80% powierzchni działki budowlanej, co 
najmniej 15% terenu powinno być zagospo-
darowane jako powierzchnia biologicznie 
czynna, 

5) dostęp do dróg publicznych, o których mowa 
w §27 bezpośrednio lub poprzez drogi we-
wnętrzne, 

6) tereny powinny być wyposażone w urządze-
nia infrastruktury technicznej, z zachowa-
niem warunków, o których mowa w §29-36,  
z zapewnieniem dostępności do dróg pu-
blicznych, 

7) forma architektoniczna budynków powinna 
spełniać następujące wymagania: 
a) liczba kondygnacji nadziemnych nie po-

winna przekraczać dwóch kondygnacji, 
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b) wysokość budynków nie powinna prze-

kraczać 12 m, 
c) dach powinien być dwuspadowy lub  

wielospadowy, o jednakowym nachy-
leniu głównych połaci dachu pod kątem 
20-45 stopni, dopuszcza się dachy jedno-
spadowe o nachyleniu 8-40 stopni 

 
4. Teren P9k, o którym mowa w ust. 1 ob-

jęty ochroną konserwatorską, wpisany do gmin-
nej ewidencji zabytków przeznacza się pod 
obiekty składów, magazynów i usług. Ustala się 
następujące zasady zabudowy i zagospoda-
rowania: 
1) należy utrzymać istniejący budynek z zacho-

waniem jego sylwety i dyspozycji architekto-
nicznej, zgodnie z ustaleniami §7 pkt 2, 

2) teren powinien być wyposażony w urządze-
nia infrastruktury technicznej z zachowaniem 
warunków, o których mowa w §29-36, 

3) dostęp do dróg publicznych, o których mowa 
w §27 bezpośrednio lub poprzez drogi we-
wnętrzne. 

 
§ 17.1. Ustala się przeznaczenie, zasady 

zabudowy i zagospodarowania terenów lasów, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL. 
 

2. Na terenach ZL, o których mowa w ust. 1, 
ustala się następujące zasady zabudowy i zago-
spodarowania: 
1) zachowanie istniejących lasów, 
2) zagospodarowanie zgodnie z zasadami okre-

ślonymi w planach urządzania lasów, 
3) zakaz zabudowy z wyjątkiem budowli i urzą-

dzeń związanych z gospodarką leśną, melio-
racją wodną i urządzeń turystycznych, 

4) mogą być realizowane drogi leśne i parkingi 
leśne. § 18. 

 
§ 18.1. Ustala się przeznaczenie, warunki 

zabudowy i zagospodarowania terenów zieleni 
urządzonej, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: 
1) ZP – teren zieleni urządzonej, 
2) ZP1K – teren zieleni urządzonej; park z zespo-

łem dworu (oficyna, ogrodzenie), objęty 
ochroną konserwatorską, wpisany do reje-
stru zabytków, oznaczony na rysunku planu 
symbolem graficznym. 

 
2. Na terenie ZP o którym mowa w ust. 1 

pkt. 1, ustala się następujące zasady zabudowy  
i zagospodarowania: 
1) utrzymuje się istniejąca zieleń, 
2) dopuszcza się realizację ciągów pieszych, 

ścieżek rowerowych, obiektów małej archi- 
 

tektury, urządzeń sportowych i rekreacyj-
nych, sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej. 

 
3. Na terenie ZP1K, o którym mowa w ust. 1 

pkt. 2, utrzymuje się przeznaczenie pod zieleń 
urządzoną, parkową. Ustala się następujące za-
sady zabudowy i zagospodarowania: 
1) należy zachować istniejące zabudowania i 

zieleń, 
2) wszelkie działania dotyczące terenu wymaga-

ją uzgodnienia z organem właściwym ds. 
ochrony zabytków, zgodnie z zasadą okre-
śloną w §7 pkt. 1, 

3) dostęp do dróg publicznych, o których mowa 
w §27 bezpośrednio lub poprzez drogi we-
wnętrzne, 

4) teren powinien być wyposażony w urządze-
nia infrastruktury technicznej, na zasadach 
określonych w §29-36. 

 
§ 19.1. Ustala się przeznaczenie, zasady 

zabudowy i zagospodarowania terenów cmenta-
rzy, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
ZC1, ZC1k, ZC2. 
 

2. Ustala się następujące zasady zabudo-
wy i zagospodarowania terenów ZC1k, objętego 
ewidencją zabytków: 
1) ochronie podlega cały obszar cmentarza w 

granicach istniejącego ogrodzenia, zabytko-
we nagrobki i drzewostan, zgodnie z zasadą 
określoną w §7 pkt. 2, 

2) urządzenia cmentarza wraz z zielenią, powin-
ny być utrzymywane, porządkowane i kon-
serwowane, 

3) dostęp do dróg publicznych, o których mowa 
w §27 bezpośrednio lub poprzez drogi we-
wnętrzne, 

4) teren powinien być wyposażony w urządze-
nia infrastruktury technicznej: wodociągowe, 
elektroenergetyczne oraz miejsca gromadze-
nia odpadów, z zachowaniem warunków, 
określonych w §29, 31 i 35. 

 
3. Ustala się następujące zasady zabudo-

wy i zagospodarowania terenu ZC1 i ZC2: 
1) urządzenia cmentarza wraz z zielenią powin-

ny być utrzymane i porządkowane, 
2) dostęp do dróg publicznych, o których mowa 

w §27 bezpośrednio lub poprzez drogi we-
wnętrzne, 

3) teren powinien być wyposażony w urzą-
dzenia infrastruktury technicznej: wo-docią-
gowe, elektroenergetyczne oraz miejsca 
gromadzenia odpadów, z zachowaniem wa-
runków, określonych w §29, 31 i 35. 
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4. Ustala się przeznaczenie terenów  

w obrębie stref ochrony sanitarnej cmentarzy, 
zgodne z przeznaczeniem określonym na rysun-
ku planu, z zachowaniem ograniczeń wynikają-
cych z § 6 pkt 7. 

 
§ 20.1. Ustala się przeznaczenie, warunki 

zabudowy i zagospodarowania terenów ogro-
dów działkowych, oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem ZD. 
 

2. Na terenach ZD, o których mowa w ust. 1, 
utrzymuje się istniejące przeznaczenie i zago-
spodarowanie terenu. Ustala się następujące 
zasady zabudowy i zagospodarowania: 
1) utrzymuje się istniejące ogrody działkowe 

oraz związane z nimi urządzenia, budynki go-
spodarcze, altany, drogi wewnętrzne i ciągi 
pieszo-jezdne, 

2) dopuszcza się realizację altan i obiektów go-
spodarczych o pow. zabudowy do 25 m2, 

3) wysokość obiektów nie może przekraczać 6m, 
4) dachy dwu-lub wielospadowe o jednako- 

wym kącie nachylenia głównych połaci  
dachu 20-45 stopni, 

5) dostęp do dróg publicznych, o których mowa 
w §27 bezpośrednio lub poprzez drogi we-
wnętrzne, 

6) teren należy wyposażyć w urządzenia infra-
struktury technicznej, zachowaniem warun-
ków określonych w §29, 31 i 35. 

 
§ 21.1. Ustala się przeznaczenie, warunki 

zabudowy i zagospodarowania terenów rolniczych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem R. 
 

2. Na terenach R, o których mowa w ust. 1, 
utrzymuje się istniejące przeznaczenie i użytko-
wanie. Ustala się następujące zasady zabudowy, 
zagospodarowania i ochrony: 
1) utrzymanie rolniczego wykorzystania terenów, 
2) dopuszcza się realizację dróg dojazdowych 

do gruntów rolnych oraz ścieżek pieszych  
i rowerowych, szlaków turystycznych, 

3) dopuszcza się zalesienia na terenach R zgod-
nie z przepisami odrębnymi, 

4) ustala się zakaz zabudowy, z następującymi 
wyjątkami: 
a) obiekty małej architektury, 
b) urządzenia związane z melioracją wodną, 

przeciwpowodziowe, przeciwpożarowe i in-
frastruktury technicznej, 

c) zabudowa zagrodowa w przypadku gdy 
powierzchnia gospodarstwa rolnego zwią-
zanego z tą zabudową przekracza średnią 
powierzchnię gospodarstwa rolnego w 
gminie, pod warunkiem dostępu do drogi 
 

publicznej, uzbrojenia terenu wystarcza-
jącego do zamierzenia budowlanego, 
zgodności z przepisami odrębnymi i na 
zasadach określonych w §11, 

5) dopuszcza się budowę nowych budynków 
gospodarczych i inwentarskich z zachowa-
niem zasad określonych w §11 ust. 8, w ra-
mach gospodarstw rolnych w odległości do 
30 m od linii rozgraniczających tereny MNR, 
istniejące budynki mogą być rozbudowywa-
ne, nadbudowywane, przebudowywane i 
odbudowywane, z zachowaniem zasad okre-
ślonych w §11, 

6) urządzenia melioracyjne należy utrzymywać 
w dobrym stanie technicznym. 

 
§ 22.1. Ustala się przeznaczenie, warunki 

zabudowy i zagospodarowania terenów do zale-
sienia, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem R1. 
 

2. Na terenach R1 przeznaczonych do za-
lesienia, o których mowa w ust. 1, ustala się 
następujące zasady zabudowy i zagospoda-
rowania: 
1) do czasu zalesienia utrzymuje się rolnicze 

wykorzystanie terenu, 
2) ustala się zakaz zabudowy z wyjątkiem: urzą-

dzeń związanych z infrastrukturą techniczną, 
melioracją wodną, przeciwpowodziowych, 
przeciwpożarowych, dróg dojazdowych do 
gruntów rolnych i leśnych, ścieżek pieszych i 
rowerowych. 

 
§ 23.1. Ustala się przeznaczenie, warunki 

zabudowy i zagospodarowania terenów zieleni 
nieurządzonej, stanowiących obudowę biolo-
giczną cieków, terenów skarp, wyrobisk, tere-
nów o dużych spadkach, a także terenów pod-
mokłych, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem RZ i RZ1. 
 

2. Na terenach RZ i RZ1 o których mowa  
w ust. 1, ustala się następujące zasady zabu-
dowy, zagospodarowania i ochrony: 
1) należy utrzymać i wzbogacać obudowę bio-

logiczną cieków, terenów skarp, wyrobisk, te-
renów o dużych spadkach, a także terenów 
podmokłych, w szczególności – utrzymać ist-
niejące trwałe zadarnienia, zakrzewienia i za-
drzewienia, 

2) dopuszcza się zalesienie, zadrzewienie i za-
krzewienie terenu z zachowaniem warunków 
ochrony przeciwpowodziowej, 

3) mogą być urządzane drogi dojazdowe do 
gruntów rolnych i leśnych oraz ścieżki piesze 
i rowerowe, 
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4) na terenach RZ ustala się zakaz zabudowy,  

z następującymi wyjątkami: 
a) obiekty małej architektury, 
b) budowle i urządzenia związane z meliora-

cją wodną, przeciwpowodziowe, prze-
ciwpożarowe i infrastruktury technicznej, 

5) istniejące budynki mogą być rozbudowywa-
ne, nadbudowywane, przebudowywane i 
odbudowywane, z zachowaniem zasad okre-
ślonych w §11, 

6) na terenie RZ1 dopuszcza się realizację 
obiektów o pow. zabudowy do 50m2, obiek-
tów i urządzeń rekreacyjnych i turystycznych, 
obiektów małej architektury, budowli i urzą-
dzeń związanych z melioracją wodną, prze-
ciwpowodziowych, przeciwpożarowych i in-
frastruktury technicznej, z zachowaniem za-
sad określonych w §6 pkt 10, 
a) wysokość obiektów nie może przekra- 

czać 6m, 
b) dachy dwu-lub wielospadowe o jedna-

kowym kącie nachylenia głównych połaci 
dachu 20-45 stopni. 

 
§ 24.1. Ustala się przeznaczenie, zasady 

zagospodarowania terenów wód powierzchnio-
wych śródlądowych – rzek, zbiorników wodnych, 
oznaczonych na ry-sunku planu symbolem WS. 
 

2. Dopuszcza się realizację urządzeń wod-
nych, infrastruktury technicznej, urządzeń służą-
cych ochronie przeciwpowodziowej zgodnie  
z przepisami odrębnymi. 

 
§ 25.1. Ustala się przeznaczenie, zasady 

zagospodarowania terenów zbiorników reten-
cyjnych, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem WR. 
 

2. Dopuszcza się realizację urządzeń wod-
nych, infrastruktury technicznej, urządzeń służą-
cych ochronie przeciwpowodziowej zgodnie  
z przepisami odrębnymi. 
 

3. Dopuszcza się wykorzystanie terenów 
dla turystyki, rekreacji i sportu. 

 
§ 26.1. Ustala się przeznaczenie oraz za-

sady zagospodarowania terenów komunikacji 
kolejowej, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem KK. 
 

2. Utrzymuje się istniejące budynki i urzą-
dzenia, z dopuszczeniem ich modernizacji, prze-
budowy i rozbudowy, zgodnie z przepisami od-
rębnymi. 

 

3. Budowle i budynki mogą być usytuow-
ane w odległości nie mniejszej niż 10 m od gra-
nicy obszaru kolejowego i nie mniejszej niż 20 m 
od osi skrajnego toru. 

 
§ 27.1. Ustala się przeznaczenie oraz zasa-

dy zagospodarowania terenów dróg publicz-
nych, dróg wewnętrznych i ciągów pieszych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1) KDG – drogi publiczne główne, jednojez-

dniowe, z dwoma pasami ruchu, 
2) KDZ – drogi publiczne zbiorcze, jednojez-

dniowe, z dwoma pasami ruchu, 
3) KDL1, KDL2, KDL3 – drogi publiczne lokalne, 

jednojezdniowe, z dwoma pasami ruchu, 
4) KDD1, KDD2, KDD3– drogi publiczne dojaz-

dowe, jednojezdniowe z dwoma pasami ruchu, 
5) KDW – drogi wewnętrzne, jednojezdniowe  

z jednym pasem ruchu, 
6) KX - ciągi piesze. 
 

2. Dla dróg publicznych, dróg wewnętrz-
nych i ciągów pieszych o których mowa w ust. 1, 
ustala się szerokości w liniach rozgraniczających: 
1) dla dróg KDG – 25 m, 
2) dla dróg KDZ – 20 m, 
3) dla dróg KDL1 – 15 m, 
4) dla dróg KDL2 – 16 m, 
5) dla dróg KDL3 – 16 m, 
6) dla dróg KDD1 – 10 m, 
7) dla dróg KDD2 – 12 m, 
8) dla dróg KDD3 – 14 m, 
9) dla dróg KDW – zgodnie z rysunkiem planu, 
10) dla ciągów pieszych KX – 4m. 
 

3. Dla dróg i ciągów pieszych o których 
mowa w ust. 1, ustala się następujące mini-
malne odległości nowej zabudowy od krawędzi 
jezdni: 
1) dla dróg KDG – 25 m, za wyjątkiem ulic: Kli-

montowskiej, Dworcowej i Kieleckiej, gdzie 
odległość nowej zabudowy od krawędzi 
jezdni ustala się – 15 m oraz za wyjątkiem te-
renów: U4, U5, U7, U8, U15, UP1, gdzie od-
ległość nowej zabudowy ustala się – 10m, 

2) dla dróg KDZ – 20 m, 
3) dla dróg KDL1 – 15 m, za wyjątkiem u. Ty-

siąclecia, na odcinku od ul. Dworcowej do  
ul. Rajskiej, gdzie odległość nowej zabudowy 
ustala się – 8m, 

4) dla dróg KDL2 – 15 m, 
5) dla dróg KDL3 – 8 m, 
6) dla dróg KDD1 – 6 m, 
7) dla dróg KDD2 – 8 m, 
8) dla dróg KDD3 – 10 m, 
9) dla dróg KDW – 5 m, 
10) dla ciągów pieszych KX – 4 m. 
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4. Obsługa komunikacyjna terenów przy-

legających do dróg oznaczonych KDG i KDZ  
wina być ograniczona – należy ograniczyć liczbę 
i częstość zjazdów przez zapewnienie dojazdu  
z innych niższych klas, szczególnie dla terenów 
przeznaczo-nych pod nową zabudowę. 

 
5. Ustala się następujące warunki moder-

nizacji i budowy układu komunikacyjnego:  
1) dopuszcza się budowę jezdni, chodników, 
ścieżek rowerowych, zatok postojo-wych i par-
kingowych oraz innych urządzeń związanych  
z infrastrukturą drogo-wą. 

 
6. Na terenach położonych w obrębie linii 

rozgraniczających dróg ustala się: 
1) zakaz ich zabudowy, za wyjątkiem urządzeń 

związanych z infrastrukturą drogową, 
2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę  

i nadbudowę istniejących budynków oraz 
budowę sieci infrastruktury technicznej na 
warunkach określonych przez zarządcę dróg, 

3) utrzymanie dotychczasowego użytkowania  
i zagospodarowania tych terenów. 

 
7. Wszystkie drogi, w tym drogi klasy we-

wnętrznej, oznaczone i nieoznaczone na rysunku 
planu, w przypadku zagrożenia pożarowego, 
mogą być wykorzystywane jako drogi pożarowe 
oraz na potrzeby obsługi komunalnej. 

 
§ 28.1. Ustala się przeznaczenie oraz zasa-

dy zagospodarowania terenów urządzeń komu-
nikacji drogowej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 
1) KDp – parkingów, 
2) KDo1 – KDo3 – obsługi komunikacji samo-

chodowej. 
 
2. Na terenie KDp, o którym mowa w ust. 1, 

przeznacza się pod parkingi; dopuszcza się reali-
zację obiektów małej architektury, sieci i urzą-
dzeń infrastruktury technicz-nej, zieleni. 

 
3. Tereny KDo, o których mowa w ust. 1 

pkt. 2, przeznacza się pod urządzenia obsługi 
komunikacji: pod stację paliw z urządzeniami 
towarzyszącymi. Ustala się następujące warunki 
zabudowy i zagospodarowania: 
1) liczba kondygnacji nie powinna przekraczać 

jednej kondygnacji nadziemnej, 
2) powierzchnia zabudowy nie może przekra-

czać 85% powierzchni działki budowlanej, co 
najmniej 10% terenu powinno być zagospo-
darowane jako powierzchnia biologicznie 
czynna, 

3) parkingi związane z obsługą terenu, powinny 
być zapewnione w jego obrębie, 

4) teren powinien być wyposażony w urządze-
nia infrastruktury technicznej, z zachowa-
niem warunków, o których mowa w §29-36; 
dostęp do dróg publicz-nych, o których  
mowa w §27, 

5) realizacja stacji i magazynów paliw płynnych 
powinna być uzależniona od pozytywnych 
wyników rozpoznania warunków hydrogeolo-
gicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

6) realizacja urządzeń powinna być zgodna  
z przepisami odrębnymi. 

 
§ 29. Ustala się zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów zaopatrzenia w 
wodę: 
1) Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę bę-

dą zbiorcze systemy zapewniające mieszkań-
com, jak i pozostałym odbiorcom wymaganą 
ilość wody, niezawodność dostawy i odpo-
wiednią jakość wody, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami odrębnymi. 

2) Utrzymuje się dotychczasowe systemy zao-
patrzenia w wodę oraz następujące ujęcia 
wód podziemnych i związane z nimi strefy 
ochronne: 
a) w obrębie systemu związanego z wodo-

ciągiem grupowym „Sędziszów” ujęcie 
wody „Skarpa” zlokalizowane na działce 
nr 188 na Osiedlu Na Skarpie i obejmują-
ce dwie studnie wiercone o głębokości  
30 m: nr 1 zasadniczą i nr 2 awaryjną; 
ujęcie wody oznaczone na rysunku planu 
symbolem IW1 znajduje się w obrębie 
ogrodzonego terenu ochrony bezpośred-
niej o wymiarach 20 m x 36 m, zaznaczo-
nego na rysunku planu symbolem IWs1. 
Wobec braku decyzji administracyjnej 
ustanawiającej strefę ochronną ujęcia, na 
terenie ochrony bezpośredniej obowiązu-
ją ustalenia zgodne z ustawą Prawo 
wodne. Określono je szczegółowo w 
aneksie nr 1, który stanowi integralną 
część planu. 

b) ujęcie wody na Osiedlu Drewnianym przy 
ulicy Ogrodowej na działce nr 378/30 z 
poborem wody ze studni wierconej S-4; 
ujęcie wody oznaczone na rysunku planu 
symbolem IW2 posiada ustanowioną 
strefę ochronną (zgodnie z decyzją Urzę-
du Wojewódzkiego w Kielcach, Wydział 
Ochrony Środowiska – znak: OS.-I-
6210/98/93 z dnia 18.06.1993 r.), która 
dzieli się na teren ochrony: bezpośredniej 
50 m x 46,7 m x 17,3 m x 17,0 m, ozna- 
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czony na rysunku planu symbolem IWs1, 
pośredniej w kształcie zbliżonym do tra-
pezu o podstawach 240 i 120 m, wysoko-
ści 950 m, obejmujący teren wewnętrzny, 
oznaczony na rysunku planu symbolem 
IWs2 oraz teren zewnętrzny, oznaczony 
symbolem IWs3, który położony jest poza 
terenem objętym planem. W obrębie wy-
żej wymienionej strefy ochronnej zgodnie 
z decyzją administracyjną obowiązują za-
kazy i ograniczenia określone szczegóło-
wo w aneksie nr 1. Ustalenia aneksu nr 1 
stanowią integralną część planu. 

c) zakładowe ujęcie wody zlokalizowane  
na terenie Fabryki Kotłów SEFAKO S.A., 
które oznaczono na rysunku planu sym-
bolem IW3. Ujęcie składa się z dwóch 
studni i posiada ustanowioną strefę 
ochronną (zgodnie z decyzją Starostwa 
Powiatowego w Jędrzejowie – znak: 
OŚRiL.IV-6223/35/01 z dnia 28.09.2001 r.), 
która dzieli się na teren ochrony bezpo-
średniej oznaczony symbolem IWs1 i te-
ren ochrony pośredniej wewnętrzny 
oznaczony symbolem IWs2. W obrębie 
strefy ochronnej obowiązują zakazy i 
ograniczenia określone szczegółowo w 
aneksie nr 1, który stanowi integralną 
część planu. 

3) Utrzymuje się strefę ochronną ujęcia wody 
„Północ”, które zlokalizowane jest poza ob-
szarem objętym planem w gminie Sędziszów 
w miejscowości Sosno-wiec. Na terenie 
ochrony pośredniej wewnętrznej oznaczonej 
na rysunku planu symbolem IWs2 oraz na te-
renie ochrony pośredniej zewnętrznej ozna-
czonej na rysunku planu symbolem IWs3, 
które częściowo obejmują swym zasięgiem 
miasto Sędziszów obowiązują zakazy i ogra-
niczenia (zgodnie z decyzją Starosty Powia-
towego w Jędrzejowie – znak OŚRL.IV – 
6223/23/01 z dnia 23.07.2001r.) określone 
szczegółowo w aneksie nr 1. Ustalenia anek-
su nr 1 stanowią integralną część planu. 

4) Obowiązują dotychczasowe powiązania z ukła-
dem zewnętrznym, tj.: 
a) zaopatrzenie w wodę z wodociągu  

„Sędziszów” sołectw: Borszowice, Grą-
zów i Zagaje, 

b) zasilanie w wodę z ujęcia na Osiedlu 
Drewnianym sołectw: Piła i Gniewięcin. 

5) Adaptuje się istniejącą stację wodociągową, 
hydrofornie oraz pompownię sieciową przy 
ul. Rajskiej oraz projektuje się dwa zbiorniki 
wieżowe. 

6) Utrzymuje się istniejącą na terenie miasta 
sieć wodociągową, w skład której wchodzą 
przewody magistralne o średnicy 225 mm, 
160 mm i 150 mm oraz rozdzielcze o średni-
cach 110, 100 i 90 mm, a także przyłącza wo-
dociągowe. 

7) Dla zapewnienia wymaganych standardów 
obsługi obowiązuje utrzymanie w dobrym 
stanie technicznym urządzeń wodociągo-
wych, w tym studni zasadniczych i awaryj-
nych, pompowni oraz sieci wodociągowych. 
Wymienione urządzenia oraz przewody  
wodociągowe powinny być modernizowane  
i rozbudowywane stosownie do potrzeb. 

8) Ustala się pełne pokrycie zapotrzebowania 
na wodę dla gospodarstw domowych, usług, 
obiektów produkcyjnych, drobnej wytwór-
czości oraz pozostałych grup odbiorców. 

9) Dla ujęcia wody „Skarpa” konieczne jest 
opracowanie projektu oraz ustanowienie te-
renu ochrony pośredniej. 

10) Obowiązuje rozbudowa sieci wodociągowej 
na bazie istniejących systemów. Doprowa-
dzenie wody do poszczególnych grup od-
biorców nastąpi poprzez przedłużenie głów-
nie przewodów rozdzielczych o średnicach 
110 i 90 mm. Sieć wodociągową należy roz-
budowywać stosownie do potrzeb z uwzględ-
nieniem wielkości średnic na stan docelowy. 

11) W celu zwiększenia niezawodności dostawy 
wody utrzymuje się połączenie pomiędzy 
wodociągiem grupowym „Sędziszów” (uję-
cie wody „Skarpa”) z ujęciem na Osiedlu 
Drewnianym oraz projektuje się połączenie 
wodociągu grupowego „Sosnowiec” (ujęcie 
wody „Północ”) z systemem zasilanym z uję-
cia Fabryki Kotłów SEFAKO S.A. 

12) Na terenach nieuzbrojonych w sieć wodocią-
gową dopuszcza się zaopatrzenie w wodę  
z indywidualnych studni z uwzględnie- 
niem warunków określonych w przepisach 
odrębnych.  

13) Nowe przewody wodociągowe powinny być 
prowadzone w odległościach od granicy pa-
sa drogowego określonych w przepisach od-
rębnych i spełniać wymagania podane w 
tych przepisach. Usytuowanie przewodów w 
liniach rozgraniczających ulic możliwe jest 
poza jezdnią istniejącą lub projektowaną za 
zgodą zarządcy drogi i na warunkach okre-
ślonych przez niego. 

14) Obowiązuje pełne pokrycie zapotrzebowania 
na wodę do celów przeciwpożarowych zgod-
nie z przepisami odrębnymi; przewody wo-
dociągowe powinny być wyposażone w hy-
dranty przeciwpożarowe do zewnętrznego 
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gaszenia pożaru, zgodnie z przepisami i 
normami obowiązującymi w zakresie ochro-
ny przeciwpożarowej. 

 
§ 30.1. Ustala się zasady modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów odprowadzania 
i oczyszczania ścieków sanitarnych i deszczo-
wych w systemie rozdzielczym. 
 

2. Ustala się następujące zasady odpro-
wadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych: 
1) obowiązuje realizacja programu wyposaże-

nia miasta w systemy kanalizacji zbiorczej 
zgodnie z Krajowym Programem Oczyszcza-
nia Ścieków Komunal-nych 

2) wszystkie tereny zabudowane i przeznaczone 
do zabudowy objęte niniejszym planem po-
winny zostać uzbrojone w systemy zbiorczej 
kanalizacji sanitarnej, 

3) obowiązuje odprowadzanie ścieków kanali-
zacją miejską do istniejącej mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni ścieków o przepu-
stowości 1300 m3/dobę, usytuowanej w za-
chodniej części obszaru i oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem IK1, 

4) oczyszczalnia ścieków, o której mowa w pkt. 3) 
zabezpiecza potrzeby całego miasta w zakre-
sie oczyszczania ścieków ze znaczną rezerwą. 
Oczyszczalnia przewidziana również do ob-
sługi gmin Sędziszów i Słupia Jędrzejowska 
powinna być stosownie do potrzeb moderni-
zowana i rozbudowywana. Odbior-nikiem 
oczyszczonych ścieków bytowo-gospodar-
czych i przemysłowych z oczyszczalni jest 
rzeka Mierzawa w km 40+500, 

5) utrzymuje się istniejącą przy budynku Urzędu 
Miejskiego małą biologiczną oczyszczalnię 
ścieków o przepustowości ok. 5 m3/d, ozna-
czoną na rysunku planu symbolem IK2, która 
może być stosownie do potrzeb moder-
nizowana, 

6) zasadniczą częścią zbiorowego systemu jest 
dotychczasowy układ sieci i urządzeń kanali-
zacyjnych, w tym istniejące kolektory i kanały 
zbiorcze o średnicach od 600 do 150 mm, 

7) w celu uzupełnienia istniejącego systemu 
kanalizacyjnego wymagana jest rozbudowa 
kanalizacji sanitarnej zgodnie z opracowa-
nym projektem budowlanym, 

8) wprowadza się obowiązek przyłączenia do 
sieci kanalizacyjnej zabudowy i obiektów ku-
baturowych, 

9) obiekty, urządzenia i sieci kanalizacyjne nale-
ży utrzymywać w dobrym stanie technicz-
nym zapewniającym wymagane standardy 
obsługi, 

10) nowe kanały sanitarne powinny być prowa-
dzone w odległościach od granicy pasa dro-
gowego określonych w przepisach odręb-
nych i spełniać wymagania podane w tych 
przepisach. Usytuowanie kanałów w liniach 
rozgraniczających ulic możliwe jest poza 
jezdnią istniejącą lub projektowaną na wa-
runkach określonych przez zarządcę drogi, 

11) na obszarze nie objętym obecnie zbiorowym 
systemem kanalizacyjnym: 
a) dopuszcza się stosowanie zbiorników 

bezodpływowych do gromadzenia ście-
ków, pod warunkiem systematycznego 
wywozu ścieków do punktów zlewnych; 
zbiorniki i wywóz ścieków muszą spełniać 
warunki określone przepisami odrębnymi, 

b) preferuje się indywidualne systemy oczysz-
czania ścieków pod warunkiem speł-
nienia wymogów przepisów odrębnych. 

12) na terenach nieskanalizowanych obowiązuje 
uporządkowanie gospodarki ściekowej poprzez: 
a) wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczo-

nych ścieków do wód powierzchniowych 
lub do ziemi i zahamowanie degradacji 
środowiska gruntowo-wodnego, 

b) wymóg i okresową kontrolę szczelności 
zbiorników przeznaczonych do groma-
dzenia ścieków oraz zapewnienie możli-
wości dojazdu do nich samochodu aseni-
zacyjnego, 

c) egzekwowanie umów o wywóz ścieków 
do punktów zlewnych, 

13) w przypadku wprowadzenia ścieków prze-
mysłowych do urządzeń kanalizacyjnych 
wymagane jest przestrzeganie przepisów od-
rębnych lub stosowanie odpowiednich urzą-
dzeń do oczyszczania ścieków, 

14) teren miejskiej oczyszczalni ścieków obejmu-
je urządzenia towarzyszące, takie jak: 
a) obiekty administracyjno-gospodarcze zwią-

zane z oczyszczalnią, 
b) niezbędne urządzenia infrastruktury tech-

nicznej, 
c) drogi wewnętrzne i place manewrowe, 
d) zieleń urządzoną i nieurządzoną, 

15) na terenie oczyszczalni ścieków obowiązują 
następujące zasady zabudowy i zagospoda-
rowania: 
a) wokół obiektu należy utrzymywać pasy 

zieleni izolacyjnej, zwłaszcza od strony 
najbliższej zabudowy mieszkaniowej, 

b) rozwiązania techniczno-technologiczne 
muszą uwzględniać: 
1 – zapewnienie osiągnięcia stopnia 

oczyszczania ścieków zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami odrębnymi i 
pozwoleniem wodnoprawnym,  
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- ograniczenie uciążliwości obiektu do 

terenu IK w przeciwnym razie ko-
nieczne jest wyznaczenie obszaru 
ograniczonego użytkowania,  

- zabezpieczenie możliwości odprowa-
dzania oczyszczonych ścieków przy 
wysokich stanach wody w rzece Mie-
rzawie.  

 

3. Ustala się następujące zasady odpro-
wadzania i oczyszczania ścieków deszczowych: 
1) w zakresie kanalizacji deszczowej utrzy- 

muje się dotychczasowe sposoby odwodnie-
nia terenu, 

2) wymagana jest budowa sieci kanalizacji 
deszczowej z trzema podczyszczalniami wód 
opadowych zgodnie z opracowanym projek-
tem budowlanym, 

3) powierzchnie szczelne terenów składowych, 
baz transportowych, obiektów magazynowa-
nia i dystrybucji paliw, dróg zaliczanych do 
kategorii powiatowych klasy G, a także par-
kingów o powierzchni powyżej 0,1 ha po-
winny być wypo-sażone w kanalizację desz-
czową, a ścieki przed wprowadzeniem do 
wód lub do ziemi powinny być oczyszczane 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

4) urządzenia odwadniające oraz odprowadza-
jące wodę, w tym kanalizacja deszczowa, 
wchodzące w skład wyposażenia techniczne-
go dróg muszą spełniać warunki określone  
w przepisach odrębnych, 

5) na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej niskiej intensywności, gdzie nie 
występują lokalne podtopienia w czasie  
powodzi, zaleca się retencję wód opadowych 
i ponowne ich wykorzystanie bądź infiltrację 
do gruntu. 

 

§ 31. Ustala się zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów zaopatrzenia w 
energię elektryczną, obiektów i sieci infrastruktu-
ry elektroenergetyki: 
1) Utrzymuje się dotychczasowe zasady zaopa-

trzenia w energię elektryczną odbiorców, po-
legające na dostawach energii siecią roz-
dzielczą średniego napięcia 15 kV, oraz ni-
skiego napięcia 0,4 KV,wyprowadzoną ze 
stacji elektroenergetycznej 110/15 kV, zlokali-
zowanej przy ulicy Kieleckiej w Sędziszowie, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem IE. 

2) Przez teren miasta przebiegają elektroener-
getyczne linie napowietrzne wysokiego na-
pięcia 110 kV Jędrzejów 2 – Sędziszów oraz 
Sędziszów – Szczekociny. Wzdłuż wymienio-
nych linii należy utrzymać strefy techniczne, 
których wymiary i warunki zagospodarowa-
nia określono w przepisach odrębnych, 

3) Wzdłuż istniejących i projektowanych napo-
wietrznych linii średniego napięcia 15 kV, ni-
skiego napięcia 0,4 kV, linii kablowych 15 kV  
i 0,4 kV, wokół istniejących i projektowanych 
stacji transformatorowych 15/0,4 kV, należy 
pozostawić strefy techniczne, których wymia-
ry i warunki zagospoda-rowania określono w 
przepisach odrębnych. 

4) Nowe stacje transformatorowe-rozdzielcze 
ŚN/0,4 kV oraz trasy nowo pro-jektowanych 
linii 15 kV należy budować stosownie do po-
trzeb oraz lokali-zować zgodnie z warunkami 
wynikającymi ze szczególnych rozwiązań 
technicznych, nie kolidującymi z innymi usta-
leniami planu. 

5) W obrębie pasa drogowego dopuszcza się 
lokalizowanie wolnostojących szaf z urządze-
niami, aparaturą i osprzętem infrastruktury 
elektroenergetyki, na warunkach określonych 
przez zarządcę drogi. 

6) Nowe stacje transformatorowo-rozdzielcze 
15/0,4 kV należy budować w wykonaniu wnę-
trzowym lub jako stacje słupowe. 

7) Rozmiary oraz warunki zagospodarowania 
stref, o których mowa w pkt. 2 i 3 ustalono  
w postanowieniach przepisów odrębnych. 

 
§ 32. Ustala się zasady modernizacji, roz-

budowy i budowy sieci i urządzeń telekomunika-
cyjnych: 
1) Utrzymuje się dotychczasowy przebieg sieci 

telekomunikacyjnej oraz dotychczasową lo-
kalizację urządzeń łączności. 

2) Dopuszcza się instalacje nowych urządzeń 
telekomunikacyjnych, w tym urządzeń tele-
fonii komórkowej, bez kolidowania z prze-
pisami odrębnymi i z pozostałymi ustale-
niami planu. 

3) Dopuszcza się lokalizacje urządzeń teleko-
munikacyjnych na masztach nadawczych po-
za terenami zabudowanymi, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi 

4) Urządzenia telekomunikacyjne należy 
umieszczać: 
a) wewnątrz obiektów kubaturowych istnie-

jących,  
b) w kioskach wolnostojących, lokalizowa-

nych w ramach przeznaczenia dopusz-
czalnego terenów, pod warunkiem mini-
malizacji gabarytów kiosku oraz dosto-
sowania jego wystroju architektoniczne-
go do otaczającej zabudowy.  

5) Wokół budynków z urządzeniami telekomu-
nikacyjnymi należy utrzymać strefy technicz-
ne o wymiarach i warunkach zagospodaro-
wania ustalonych w przepisach odrębnych. 
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Dopuszcza się prowadzenie linii sieci teleko-
munikacyjnych oraz lokalizacje szafek z urzą-
dzeniami infrastruktury teleko-munikacji w 
obrębie linii rozgraniczających istniejących i 
projektowanych dróg na warunkach określo-
nych przez zarządcę drogi. 

 

§ 33. Ustala się zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemu zaopatrzenia w gaz: 
1) na terenie objętym planem dopuszcza się 

budowę gazociągów średnioprężnych, 
2) trasy gazociągów nie mogą kolidować z po-

zostałymi ustaleniami planu, 
3) dla nowo projektowanych gazociągów  

wyznacza się rezerwę terenu pod strefy kon-
trolowane, 

4) wymiary oraz warunki zagospodarowania 
stref kontrolowanych gazociągów ustalono w 
postanowieniach przepisów odrębnych, 

5) na rysunku „Zasady obsługi w zakresie infra-
struktury technicznej” przedstawiono zasady 
zasilania gazem miasta, w tym orientacyjny 
przebieg projektowa-nych gazociągów, do-
puszcza się poprowadzenie gazociągów od-
miennymi trasami, wynikającymi ze szcze-
gólnych rozwiązań technicznych, 

6) nowo projektowane gazociągi powinny być 
prowadzone w liniach rozgranicza-jących ist-
niejących dróg, poza pasem jezdni, w uza-
sadnionych przypadkach do-puszcza się loka-
lizację w pasie jezdni, po uzgodnieniu z za-
rządcą drogi. 

 

§ 34. Ustala się zasady modernizacji,  
rozbudowy i budowy systemu zaopatrzenia  
w ciepło: 
1) Do celów grzewczych należy stosować roz-

wiązania techniczne i media grzew-cze ogra-
niczające emisje zanieczyszczeń do środowi-
ska poprzez stosowanie paliw ekologicznych 
niskoemisyjnych. 

2) Urządzenia na paliwa stałe, zaleca się zastą-
pić urządzeniami na paliwa o niskim pozio-
mie zanieczyszczeń. 

3) Utrzymuje się dotychczasowe kotłownie 
oznaczone na rysunku planu symbolem gra-
ficznym oraz inne urządzenia i sieci grzew-
cze; dopuszcza się ich przebudowę, rozbu-
dowę i modernizację. 

4) Dopuszcza się budowę nowych obiektów 
zaopatrzenia w ciepło oraz sieci cie-
płowniczej, jeżeli nie kolidują z innymi usta-
leniami planu. 

 

§ 35. Ustala się zasady gospodarki od-
padami: 
1) odpady komunalne należy wywozić na skła-

dowisko odpadów komunalnych w Borszo-

wicach, natomiast odpady niebezpieczne na 
składowiska do tego przeznaczone poza ob-
szarem gminy, 

2) należy utworzyć racjonalny, efektywny eko-
nomicznie system, zapewniający ochronę 
środowiska przed degradacją oraz przestrze-
ganie zasad utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta i gminy, 

3) realizacji polityki, o której mowa w pkt. 2, 
wymaga: 
a) minimalizacji ilości odpadów poprzez 

wdrażanie selektywnego systemu zbiórki 
odpadów i wprowadzenie zasady segre-
gacji odpadów u źródła ich powstawania, 

b) objęcia zorganizowanym odbiorem od-
padów wszystkich mieszkańców gmi-ny, 

c) prowadzenia okresowych akcji usuwania 
odpadów wielkogabarytowych, 

d) likwidacji „dzikich” wysypisk. 
 

§ 36. Ustala się zasady w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej: 
1) urządzenia wodociągowe powinny zapew-

niać możliwość korzystania z wody do celów 
przeciwpożarowych, do gaszenia pożaru, 
zgodnie z zasadą określoną w §29 pkt 14, 

2) wszystkie drogi obsługujące tereny objęte 
niniejszym planem, w tym drogi wewnętrzne 
oznaczone i nie oznaczone na rysunku planu 
powinny zapewniać warunki jako drogi  
pożarowe, stosownie do zasady określonej  
w §27 ust.7. 

3) w zakresie wykrywania zagrożeń oraz ostrze-
gania i alarmowania ludności należy stoso-
wać przepisy odrębne. 

 

§ 37. Ustala się zasady ochrony przed 
skutkami powodzi i nagłych wezbrań wód: 
1) utrzymywanie urządzeń hydrotechnicznych 

rzek i potoków w dobrym stanie technicznym, 
2) tworzenie nowych zabezpieczeń przeciwpo-

wodziowych, m.in. przez budowę wałów 
przeciwpowodziowych, budowę zbiorników 
retencyjnych, zastosowanie obudowy biolo-
gicznej potoków itp., 

3) na obszarach zagrożonych zalaniem wodami 
powodziowymi oznaczonych symbolem gra-
ficznym na rysunku planu, zabudowa może 
być dopuszczona pod warunkiem realizacji 
odpowiednich zabezpieczeń konstrukcyjno-
technicznych, zgodnie z zasadą określoną w 
§6 pkt 10, 

4) na obszarach zagrożonych zalaniem wodami 
powodziowymi realizacja inwe-stycji mogą-
cych mieć wpływ na urządzenia wodne i 
przeciwpowodziowe po-winna być uzgad-
niana z ich zarządcą. 
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Rozdział III. 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 38. Wysokość jednorazowej opłaty w 
przypadku zbycia nieruchomości, której wartość 
wzrosła w związku z uchwaleniem niniejszego 
planu, stosownie do postanowień art.36 ust.4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 
dla terenów: 
- MW1 – MW10, MW7k - 20%,  
- MN1, MN2k, MN3k - 15%,  
- MNR - 10%,  
- U1 – U20, U12k, U13k - 20%,  
- U1 – U20, U12k, U13k - 20%, dla pozostałych 

terenów nie ustala się opłaty planistycznej. 
- P 1 - P 8, P 9 k - 25% 

 
§ 39. Tracą moc następujące uchwały: 

1) Uchwała Nr I/1/2000 Rady Miejskiej w Sędzi-
szowie z dnia 31 stycznia 2000 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego przy Obwod-nicy w Sędziszowie 
(Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego 
Nr 13 poz. 106 z dnia 06.03.2000 r.). 

2) Uchwała Nr IV/24/98 Rady Miejskiej w Sędzi-
szowie z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego przy Obwod-nicy 2 w Sędziszo-
wie (Dziennik Urzędowy Woj. Świętokrzy-
skiego Nr 5/32 poz.32 z dnia 03.02.1999 r.). 

3) Uchwała Nr IV/26/98 Rady Miejskiej w Sędzi-
szowie z dnia 29 grudnia 1998 r. Sędziszów 
ul. Przemysłowa (Dziennik Urzędowy Woj. 
Świętokrzyskiego Nr 5 poz. 134 z 1999 r.  
z dnia 03.02.1999 r.). 

4) Uchwała Nr VII/42/01 Rady Miejskiej w Sędzi-
szowie z dnia 5 października 2001 r. (Dziennik 
Urzędowy Woj. Świętokrzyskiego Nr 127  
z dnia 5 grudnia 2001 r. poz.1511) w sprawie 
zalesień miasta i gminy Sędziszów. 

 
§ 40. Wykonanie uchwały powierza się Bur-

mistrzowi Sędziszowa. 
 
§ 41. Plan wchodzi w życie po upływie  

30 dni od ogłoszenia niniejszej uchwały w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Adam Mysiara 
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Załącznik do uchwały nr III/10/2010 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 30 grudnia 2010 r. 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr III/10/2010 
Rady Miejskiej w Sędziszowie 
z dnia 30 grudnia 2010 r. 
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