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UCHWAŁA NR III/10/10 
 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ 

 z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Pokrzywnik, 
gmina Lubomierz 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z póŎn. zm.) oraz  
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717, z póŎn. zm.) oraz w nawiņzaniu do 
uchwały nr XLIII/211/09 Rady Miejskiej Gminy Lu-
bomierz z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przystņ-
pienia do sporzņdzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obrňbu Pokrzyw-
nik, gmina Lubomierz, po stwierdzeniu zgodnoŌci 
z ustaleniami Studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Lubomierz (uchwała nr XXII/123/96 Rady Miejskiej 
Gminy Lubomierz z dnia 28 lutego 1996 r.), zmienio-
nego uchwałņ nr III/9/10 Rady Miejskiej Gminy Lu-
bomierz z dnia 29 grudnia 2010 r. Rada Miejska 
Gminy Lubomierz uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoŌci z ustalenia-
mi okreŌlonymi w „Studium uwarunkowaŊ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Lubomierz”, uchwala siň miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego dla obrňbu 
Pokrzywnik, gmina Lubomierz, i przyjmuje siň 
ustalenia zawarte w uchwale jako przepisy prawa 
miejscowego.  

2. Niniejszym miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego objňto obszar czňŌci 
wiejskiej gminy Lubomierz w granicach obrňbu 
geodezyjnego wsi Pokrzywnik. 

§ 2. Integralnņ czňŌciņ niniejszej uchwały sņ 
nastňpujņce załņczniki:  
1) załņcznik nr 1 − rysunek planu, w skali 1 : 2000;  
2) załņcznik nr 2 − rozstrzygniňcie o sposobie roz-

patrzenia uwag do projektu planu;  
3) załņcznik nr 3 − rozstrzygniňcie o sposobie re-

alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleŐņ do za-
daŊ własnych gminy, oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych. 

DZIAŁ I 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 3. 1. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o:  

1) ciņgi piesze – naleŐy przez to rozumień wydzie-
lone ciņgi przeznaczone dla ruchu pieszego, 

2) ciņgi rowerowe – naleŐy przez to rozumień 
wydzielone ciņgi przeznaczone dla ruchu ro-
werowego,  

3) drogach niepublicznych – naleŐy przez to ro-
zumień drogň niezaliczanņ do Őadnej z katego-
rii dróg publicznych na podstawie przepisów 
odrňbnych,  

4) korytarze ekologiczne – naleŐy przez to rozu-
mień ciņg dzikiej roŌlinnoŌci, zadarnione pasy 
wzdłuŐ dróg i cieków wodnych, a takŐe nie-
uprawiane obrzeŐa pola, które łņczņc siň 
z innymi pasami roŌlinnoŌci tworzņ sień, sta-
nowiņcņ schronienie dla zwierzņt, bňdņcņ 
swoistym szlakiem komunikacyjnym dla wielu 
gatunków roŌlin i zwierzņt;  

5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień liniň, która nie moŐe zostań 
przekroczona sytuowaniem elewacji budyn-
ków, przy budowie nowych budynków oraz 
rozbudowie budynków istniejņcych; nie doty-
czy budowli i obiektów małej architektury; 
okapy i gzymsy nie mogņ wykraczań poza nie-
przekraczalnņ liniň zabudowy o wiňcej niŐ 0,5 m, 
galerie, tarasy lub schody zewnňtrzne o wiňcej 
niŐ 1 m, a wykusze i ganki o wiňcej niŐ 1,5 m, 
i na długoŌci nie wiňcej niŐ 1/4 szerokoŌci ele-
wacji frontowej, pod warunkiem nieprzekra-
czania linii rozgraniczajņcych teren;  

6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy w obrysie 
istniejņcego budynku − naleŐy przez to rozumień 
linie ograniczajņce obszar istniejņcej zabudowy 
wychodzņcy poza projektowanņ nieprzekraczal-
nņ liniň zabudowy, na którym to obszarze zaka-
zuje siň rozbudowy budynku;  

7) obszarze − naleŐy przez to rozumień cały ob-
szar objňty granicami opracowania;  

8) planie − naleŐy przez to rozumień ustalenia 
planu zawarte tekŌcie niniejszej uchwały oraz 
załņcznikach, o których mowa w § 2;  

9) powierzchni terenu biologicznie czynnej − ro-
zumie siň przez to grunt rodzimy pokryty ro-
ŌlinnoŌciņ oraz wodň powierzchniowņ na 
działce budowlanej, a takŐe 50% sumy po-
wierzchni tarasów i stropodachów o po-
wierzchni nie mniejszej niŐ 10 m2 urzņdzonych 
jako stałe trawniki lub kwietniki na podłoŐu 
zapewniajņcym im naturalnņ wegetacjň  

10)  powierzchni zabudowy − rozumie siň przez to 
powierzchniň terenu zajňtņ przez budynek 
w stanie wykoŊczonym, wyznaczonņ przez 
rzut pionowy zewnňtrznych krawňdzi budynku 
na powierzchniň terenu;  

11) przepisach szczególnych − naleŐy przez to 
rozumień przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi;  

12) przeznaczeniu − naleŐy przez to rozumień 
funkcjň terenu okreŌlonņ w ustaleniach planu;  

13) przeznaczeniu podstawowym − naleŐy przez 
to rozumień takie przeznaczenie, które powin-
no przewaŐań na danym terenie, w sposób 
okreŌlony ustaleniami planu;  

14) przeznaczeniu uzupełniajņcym − naleŐy przez 
to rozumień przeznaczenie inne niŐ podsta-
wowe, które rozszerza przeznaczenie podsta-
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wowe danego terenu w sposób okreŌlony 
w ustaleniach planu;  

15) terenie − naleŐy przez to rozumień obszar, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgra-
niczajņcymi, oznaczony numerem i symbolem 
funkcji;  

16) uciņŐliwoŌci dla Ōrodowiska − rozumie siň 
przez to zjawiska fizyczne lub stany utrudnia-
jņce Őycie (zwłaszcza hałas, wibracje, zapachy, 
zanieczyszczenie powietrza, wód i zanieczysz-
czenie odpadami), które stwarzajņ moŐliwoŌń 
pogorszenia jego stanu, w rozumieniu przepi-
sów szczególnych;  

17) usługach − rozumie siň przez to w szczególno-
Ōci usługi z zakresu handlu detalicznego 
i hurtowego, gastronomii, rzemiosła, obsługi 
ludnoŌci lub przedsiňbiorstw, administracji, 
kultury, kultu religijnego, zdrowia i opieki spo-
łecznej, agroturystyki, turystyki itp.  

18) usługach nieuciņŐliwych − rozumie siň przez 
to usługi niepowodujņce szkodliwoŌci i uciņŐ-
liwoŌci dla uŐytkowników sņsiednich terenów 
i niezaliczone według przepisów szczególnych 
do przedsiňwziňń „mogņcych znaczņco od-
działywań na Ōrodowisko”;  

19) usługach publicznych – rozumie siň przez to 
usługi o charakterze niekomercyjnym;  

20) infrastrukturze technicznej – naleŐy przez to 
rozumień urzņdzenia, sieci przesyłowe i zwiņ-
zane z nimi obiekty Ōwiadczņce niezbňdne 
i podstawowe usługi dla okreŌlonej jednostki 
przestrzenno-gospodarczej w zakresie energe-
tyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania 
Ōcieków i odpadów, transportu, teletechniki. 
2. Niezdefiniowane pojňcia naleŐy rozumień 

zgodnie z przepisami szczególnymi. 

§ 4. 1. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ 
nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku planu:  
1) granica obszaru objňtego planem toŐsama z gra-

nicņ strefy „OW” obserwacji archeologicznej;  
2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-

czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) symbole literowe okreŌlajņce przeznaczenie 
podstawowe terenu;  
a) MZ – tereny istniejņcej zabudowy zagrodo-

wej i mieszkaniowej jednorodzinnej  
b) RM – tereny zabudowy zagrodowej 

i agroturystyki,  
c) MN – tereny projektowanej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej,  
d) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wie-

lorodzinnej,  
e) UP – tereny usług publicznych  
f) RU – tereny usług produkcji rolnej,  
g) ZN – tereny zieleni objňte formami ochrony 

przyrody zgodnie z przepisami o ochronie 
przyrody  

h) ZLD – dolesienia  
i) R – tereny rolne bez prawa zabudowy,  
j) WS – tereny wód Ōródlņdowych powierzch-

niowych,  
k) W – tereny cieków i rowów melioracyjnych,  
l) KD – tereny dróg publicznych, w tym: KDL – 

drogi publiczne klasy lokalnej KDD – drogi 
publiczne klasy dojazdowej  

  m) KDW – teren drogi wewnňtrznej − niepu-
blicznej  

n)  EW – tereny infrastruktury technicznej 
z dziedziny energetyki  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej,  
6) obszar projektowanego rezerwatu przyrody 

„Dziki Wņwóz” oraz „Starodrzew nad Jeziorem 
Pilchowickim”.  

2. Pozostałe elementy rysunku planu majņ 
charakter informacyjny bņdŎ postulatywny. 

Rozdział 1 

Ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz wymagania wynikające 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 5. 1. Na całym obszarze objňtym planem 
obowiņzujņ nastňpujņce zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego:  
1) kształtowanie zabudowy powinna uwzglňdniań 

skalň, formň i detal architektoniczny charaktery-
styczny dla regionalnego budownictwa;  

2)  ciņgi zabudowy lokalizowanej na obszarach 
wiejskich, szczególnie wzdłuŐ ulic i dróg pu-
blicznych;  

3)  ekspozycja obiektów reprezentacyjnych 
z terenów publicznych;  

4)  ciņgi zieleni stanowiņce izolacjň przestrzennņ 
terenów i obiektów obcych krajobrazowo lub 
uciņŐliwych;  

5)  zakazuje siň stosowania siddingu, blach, płyt 
warstwowych (tzw. „obornickich”) oraz innych 
tworzyw sztucznych, jako materiału wykoŊcze-
niowego Ōcian;  

6)  przy projektowaniu kolorystyki istniejņcych 
i projektowanych budynków wyklucza siň sto-
sowanie kolorów jaskrawych, dalekich od natu-
ralnych oraz umieszczanie na elewacjach ele-
mentów odblaskowych;  

7)  zakazuje siň realizacji ogrodzeŊ pełnych oraz 
ogrodzeŊ o przňsłach z typowych elementów 
betonowych;  

8)  w przypadku uzupełniania zabudowy na tere-
nach zainwestowanych, dopuszcza siň przekro-
czenie wyznaczonych linii zabudowy, wyłņcznie 
po uzyskaniu zgody zarzņdcy drogi.  

2. Na całym obszarze objňtym planem obo-
wiņzujņ nastňpujņce wymagania wynikajņce 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  
1) na terenie przestrzeni publicznej dopuszcza siň 

umieszczanie elementów informacji tury-
stycznej, plansz reklamowych i elementów 
małej architektury, zgodnie z wymogami 
przepisów szczególnych i odrňbnych,  

2) zakazuje siň umieszczania elementów, o których 
mowa w pkt 1, na elewacjach obiektów zabyt-
kowych. 

Rozdział 2 
Ogólne zasady ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego 

§ 6. Teren objňty planem leŐy w granicach 
projektowanego Obszaru NATURA 2000 –
Specjalnego Obszaru Ochrony „Ostoja nad Bo-
brem” PLH020054, dla którego obowiņzujņ przepi-
sy szczególne. 
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§ 7. Teren objňty planem leŐy w granicach 
Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, dla którego 
obowiņzujņ przepisy szczególne. 

§ 8. Na obszarze objňtym planem wystňpuje 
jeden obiekt uznany za pomnik przyrody, chronio-
ny na podstawie przepisów odrňbnych, tj. Ōwierk 
pospolity, zlokalizowany na działce o nr ewiden-
cyjnym 186/171. 

§ 9. Na obszarze objňtym planem ustala siň 
granicň projektowanych rezerwatów przyrody, tj.: 
1) „Dziki Wņwóz”; 2) „Starodrzew nad Jeziorem 
Pilchowickim; wyznaczone na rysunku planu, dla 
których obowiņzujņ przepisy szczególne. 

§ 10. Na obszarze objňtym planem wystňpuje 
strefa bezpoŌredniego zagroŐenia powodziņ, wy-
znaczona w „Studium ochrony przed powodziņ 
zlewni rzeki Górny Bóbr”, dla której obowiņzujņ 
przepisy szczególne. 

§ 11. 1. Ustala siň obowiņzek zachowania stre-
fy ochronnej od projektowanych linii wysokiego 
napiňcia E110 kV o szerokoŌci 17,5 m od skrajnego 
przewodu.  

2. Na terenie strefy, o której mowa w ust. 1, 
ustala siň zakaz nasadzeŊ nowych drzew i krzewów. 

§ 12. Na całym obszarze objňtym planem 
obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:  
1) segregacja odpadów w miejscach wyznaczo-

nych i wykonanych zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami;  

2) uciņŐliwoŌci z prowadzonych działalnoŌci nie 
mogņ wykraczań poza linie rozgraniczajņce te-
renów przeznaczonych pod te działalnoŌci;  

3) ustala siň obowiņzek pozostawienia minimum 
3 m pasa wolnego od zabudowy wzdłuŐ 
wszystkich cieków wodnych i potoków. 

§ 13. Ustala siň obowiņzek uzgadniania wszel-
kich robót zwiņzanych z budowlami komunikacyj-
nymi z organem właŌciwym w sprawie melioracji 
i urzņdzeŊ wodnych. 

Rozdział 3 

Ogólne zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 14. Na obszarze objňtym planem ustala siň 
ochronň historycznego układu wsi z dominujņcņ 
formņ układu wsi łaŊcuchowych, w tym przede 
wszystkim zachowania układu dróg, podziału dzia-
łek i sposobu zagospodarowania działek siedli-
skowych. 

§ 15. 1. Na obszarze objňtym planem wystňpu-
jņ nastňpujņce obiekty figurujņce w gminnej ewi-
dencji zabytków  

1) Dom pokrzywnik nr 3:  
2) Dom pokrzywnik nr 6;  
3) Dom, Pokrzywnik nr 9;  
4) Dom, Pokrzywnik nr 10;  
5) Budynek gospodarczy, Pokrzywnik nr 10;  
6) Dom, Pokrzywnik nr 11;  
7) Stodoła, Pokrzywnik nr 11;  
8) Dom (szachulec zabudowany), Pokrzywnik  

nr 12;  
9) Dom zarzņdcy, Pokrzywnik nr 13;  

10) Dom, Pokrzywnik nr 16;  

11) Dom, Pokrzywnik nr 21;  
12) Dom, Pokrzywnik nr 22;  
13) Dom, Pokrzywnik nr 23;  
14) Dom, potem budynek gospodarczy (ruina), 

Pokrzywnik nr 24;  
15) Dom, Pokrzywnik nr 25;  
16) Budynek gospodarczy I, Pokrzywnik nr 25;  
17) Budynek gospodarczy II, Pokrzywnik nr 25;  
18) Dom, Pokrzywnik nr 26;  
19) Budynek gospodarczy, Pokrzywnik nr 26;  
20) Dom, Pokrzywnik nr 28;  
21) Stodoła, Pokrzywnik nr 28;  
22) Dom, Pokrzywnik nr 32;  
23) Dom, Pokrzywnik nr 33;  
24) Dom, Pokrzywnik nr 34;  
25) Dom, Pokrzywnik nr 35;  
26)  Remiza straŐacka, Pokrzywnik.  

2. Dla obiektów, o których mowa w ust. 1, 
ustala siň ochronň konserwatorskņ, o których mo-
wa w ust. 1, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:  
1) nakaz zachowania budynku w zakresie bryły, 

formy i pierwotnego rodzaj pokrycia dachu, 
układu i wystroju elewacji, pierwotnej formy 
stolarki okiennej i drzwiowej;  

2) zakaz zmiany wyglņdu w sposób niezgodny ze 
stylem obiektu w zakresie stosowanych mate-
riałów zewnňtrznych i kolorystyki;  

3) przy remoncie elewacji nakaz odtworzeniem 
historycznych podziałów, detalu i kolorów, 
zgodnie z ich pierwowzorem;  

4) przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnňtrznej nakaz dostosowania do pierwotnej 
historycznej formy oraz podziałów;  

5) ustala siň zakaz stosowania szprosów miňdzy-
szybowych;  

6) przy wymianie pokrycia dachu nakaz zachowa-
nia lub przywrócenia pierwotnego rodzaju po-
krycia w zakresie formy i materiału;  

7) dla obiektów przeznaczonych do rozbiórki usta-
la siň obowiņzek wczeŌniejszego wykonania 
kart ewidencyjnych zabytków architektury 
i budownictwa na warunkach okreŌlonych przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 
otrzymania pozytywnej ekspertyzy budowlanej 
wykonanej przez rzeczoznawcň budowlanego 
na podstawie przepisów odrňbnych;  

8) dopuszcza siň wymianň zabudowy w wypadku, 
gdy jest to uzasadnione wzglňdami technicz-
nymi, ekonomicznymi lub planistycznymi po 
uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków i na warunkach przez niego 
okreŌlonych. 

§ 16. 1. Ustala siň strefň „B” ochrony konser-
watorskiej, której przebieg przedstawia rysunek 
planu.  

2. W granicach strefy, o której mowa w ust. 1, 
przedmiotem ochrony jest historyczne ukształto-
wanie wsi.  

3. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiņ-
zujņ nastňpujņce ustalenia:  
1)  ustala siň obowiņzek zachowania układu wsi 

łaŊcuchowej;  
2)  obowiņzuje zakaz lokalizowania wiňcej niŐ jed-

nego budynku na osobno wydzielonej działce.  
4. Wszelkie inwestycje naleŐy uzgadniań z Wo-

jewódzkim Konserwatorem Zabytków na zasadach 
i w zakresie okreŌlonym w przepisach szczególnych. 
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§ 17. 1. Ustala siň strefň obserwacji archeolo-
gicznej „OW”, wyznaczonņ na rysunku planu, 
w obrňbie której wszelkie inwestycje zwiņzane 
z pracami ziemnymi realizowane sņ zgodnie 
z przepisami odrňbnymi i szczególnymi oraz po 
uzgodnieniu z właŌciwymi terenowo słuŐbami 
ochrony archeologicznej.  

2. Na terenie strefy, o której mowa w ust. 1, 
ustala siň obowiņzek realizacji ww. inwestycji pod 
nadzorem archeologicznym, prowadzonym przez 
uprawnionego archeologa po uzyskaniu stosow-
nego pozwolenia:  
1) przed wydaniem pozwolenia na budowň,  
2) przed realizacjņ inwestycji niewymagajņcej po-

zwolenia na budowň, tj. przed uzyskaniem za-
Ōwiadczenia potwierdzajņcego akceptacjň przyjň-
cia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych. 

Rozdział 4 

Ogólne zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości 

§ 18. 1. Na całym obszarze objňtym planem 
dopuszcza siň scalanie i podział nieruchomoŌci 
pod warunkiem zachowania przepisów szczegól-
nych, z zastrzeŐeniem zapisów zawartych w Dziale 
II, Ustalenia szczegółowe.  

2. Proponowane linie wewnňtrznego podziału 
terenów nie sņ liniami obowiņzujņcymi.  

3. Dopuszcza siň wydzielanie nowych granic 
działek dla obiektów infrastruktury technicznej.  

4. Dopuszcza siň dokonywanie scaleŊ gruntów 
pod warunkiem, Őe nie bňdzie to kolidowało 
z innymi ustaleniami planu i regulacjami okreŌlo-
nymi w przepisach odrňbnych.  

5. Nie zezwala siň na realizacjň jednej inwe-
stycji na wiňcej niŐ jednej działce, w tym celu nale-
Őy przed wystņpieniem o pozwolenie na budowň 
dokonań scalenia nieruchomoŌci. 

§ 19. 1. Ustala siň minimalnņ powierzchniň 
działki:  
1) dla terenów zabudowy zagrodowej – 2500 m2 

z tolerancjņ 5%,  
2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojņcej – 1000 m2,  
3) dla terenów zabudowy usługowej – 250 m2,  
4) dla terenów agroturystyki − 3000 m2,  
5) dla terenów obsługi produkcji w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych  
i leŌnych– 4000 m2  

2. Ustala siň minimalnņ szerokoŌń frontu 
działki:  
1) dla terenów zabudowy zagrodowej – 30 m,  
2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojņcej – 25 m,  
3. Dopuszcza siň wtórne podziały działek ma-

jņce na celu poprawň warunków zamieszkania  
i funkcjonalnoŌci istniejņcej zabudowy oraz wy-
dzielenie odrňbnej działki budowlanej, jeŌli zostanņ 
zachowane parametry okreŌlone w ust. 1 i 2 oraz 
w Rozdziale 7.  

4. Dla pojedynczych działek, wydzielonych 
geodezyjnie przed uchwaleniem niniejszego planu, 
a znajdujņcych siň na terenach oznaczonych sym-
bolem MN dopuszcza siň zmniejszenie minimalnej 
powierzchni, pod warunkiem zachowania zgodno-
Ōci z przepisami odrňbnymi i szczególnymi. 

Rozdział 5 

Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów 

§ 20. Na obszarze objňtym planem dopuszcza 
siň realizacjň obiektów tymczasowych niebňdņcych 
obiektami budowlanymi. 

Rozdział 6 

Ogólne parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy 

§ 21. Na całym obszarze objňtym planem 
obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:  

1) dopuszcza siň przerwanie linii zabudowy przez 
tereny komunikacji wewnňtrznej;  

2)  zapewnienie przez inwestora dostňpnoŌci 
komunikacyjnej do działek, które oddzielone 
sņ od drogi publicznej ciekiem wodnym;  

3) obowiņzek zachowania układu wsi łaŊcucho-
wej w sposób pozwalajņcy na lokalizacjň 
wejŌń do budynków od strony dłuŐszej elewa-
cji budynku  

4) ustala siň obowiņzek umieszczania na budyn-
kach od strony wejŌcia numerów administra-
cyjnych budynków;  

5) ustala siň co najwyŐej dwie kondygnacje na-
ziemne + poddasze uŐytkowe,  

6) obowiņzujņ wysokie symetryczne dachy dwu-
spadowe, kryte dachówkņ ceramicznņ lub ce-
mentowņ, łupkiem, o kņcie nachylenia połaci 
dachowych 45−55°,  

7) dopuszcza siň zastosowanie łupka sztucznego 
jako wykoŊczenie dachów lub szczytów,  

8) ustala siň opierzenia Ōcian szczytowych łup-
kiem lub deskami z zachowaniem pionowego 
układu deskowania;  

9) ustala siň obowiņzek zachowania wydłuŐonej 
bryły budynku z wejŌciem zlokalizowanym 
w Ōcianie kalenicowej;  

10) w wyjņtkowych przypadkach, tj. dla funkcji: 
usługi, hotel, turystyka, dopuszcza siň moŐli-
woŌń wykonania niŐszej dobudowy;  

11) obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia w zakresie 
konstrukcji i uŐycia materiałów: dostosowanie 
konstrukcji Ōcian zewnňtrznych do funkcji po-
mieszczeŊ (Ōcian drewnianych – czňŌci miesz-
kalnej, murowanych – w sieni i czňŌci inwen-
tarskiej, ryglowych lub oszalowanych deskami 
– w czňŌci gospodarczej), tj. wystňpowanie 
konstrukcji mieszanych-przysłupowo-ryglowo-
wieŊcowo-murowanych,  

12) obowiņzujņ opaski okienne i drzwiowe kamien-
ne, tynk lub drewniane (w czňŌci drewnianej);  

13) ustala siň obowiņzek wyposaŐenia budynków 
w okna drewniane, prostokņtne pionowo 
z podziałem na kwatery;  

14) dopuszcza siň wykonanie ganków, galerii na 
piňtrze;  

15) zakazuje siň stosowania okładzin na elewacji 
z PCV, ocieplenia z zewnņtrz budynków kon-
strukcji drewnianej, szachulcowej, przysłupowej 
poprzez zasłoniňcie konstrukcji drewnianej;  

16) obowiņzuje jasna kolorystyka, tj. Ōciany białe 
lub jasne pastelowe. 

§ 22. 1. Na terenach, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami MZ, RM, MN, obowiņzujņ nastň-
pujņce ustalenia:  
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1) ustala siň obowiņzek przeznaczenia terenu jako 
powierzchniň biologicznie czynnņ:  
a) co najmniej 70% − w przypadku zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej,  
b) co najmniej 50% − w przypadku zabudowy 

zagrodowej;  
2) ustala siň maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci 

zabudowy równy 0,4;  
3) powierzchnia uŐytkowa usług nieuciņŐliwych 

wbudowanych nie moŐe przekroczyń 30% po-
wierzchni uŐytkowej budynków mieszkalnych; 

4) ustala siň co najwyŐej dwie kondygnacje na-
ziemne + poddasze uŐytkowe;  

5) dopuszcza siň łņczenie funkcji mieszkaniowej, 
inwentarskiej i gospodarczej pod wspólnym da-
chem.  

2. Na terenie, oznaczonym na rysunku planu 
symbolem MW, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 
1) ustala siň obowiņzek przeznaczenia co najmniej 

50% terenu jako powierzchniň biologicznie 
czynnņ;  

2) ustala siň maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy równy 0,6;  

3) powierzchnia uŐytkowa usług nieuciņŐliwych 
wbudowanych nie moŐe przekroczyń 30% po-
wierzchni uŐytkowej budynków mieszkalnych; 

4) dopuszcza siň łņczenie funkcji mieszkaniowej, 
inwentarskiej i gospodarczej pod wspólnym da-
chem.  

3. Na terenach, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami RU, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 
1) ustala siň obowiņzek przeznaczenia co najmniej 

25% terenu jako powierzchniň biologicznie czyn-
nņ;  

2) ustala siň maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy równy 0,4. 4.Na terenach, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami UP, obowiņ-
zujņ nastňpujņce ustalenia:  
1) ustala siň obowiņzek przeznaczenia co naj-

mniej 40% terenu jako powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ;  

2) ustala siň maksymalny wskaŎnik intensyw-
noŌci zabudowy równy 0,8;  

3) ustala siň co najwyŐej dwie kondygnacje na-
ziemne + poddasze uŐytkowe. 

Rozdział 7 

Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji 

§ 23. Na całym obszarze objňtym planem na-
leŐy zapewniń odpowiedniņ do rodzaju przezna-
czenia terenu iloŌń miejsc parkingowych. 

DZIAŁ II 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu. 
Dopuszcza się utrzymanie istniejącej w momencie 

uchwalania planu funkcji terenu.  

§ 24. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 01MZ – 17MZ, obowiņzujņ na-
stňpujņce ustalenia:  

1) przeznaczenie podstawowe:  
a) zabudowa zagrodowa,  
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  

2) przeznaczenie uzupełniajņce:  
a) usługi nieuciņŐliwe wolno stojņce lub wbu-

dowane w budynki mieszkalne,  
b) infrastruktura techniczna;  

3) zasady i warunki scalania i podziału nierucho-
moŌci okreŌlone w § 18 i § 19 oraz na rysunku 
planu;  

4) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu okreŌlone  
w § 21 i § 22;  

5) dotyczņce komunikacji:  
a) w granicach działek budowlanych naleŐy 

przewidzień co najmniej 2 miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych wliczajņc ga-
raŐ,  

b) w przypadku wprowadzenia usług ustala siň 
dodatkowo 1 miejsce postojowe na 30 m2 
powierzchni uŐytkowej obiektu usługowego 
lub jego czňŌci przeznaczonej pod usługi,  

c) ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenów 
z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdo-
wej oraz dróg dojazdowych, niezaliczanych 
do dróg publicznych. 

§ 25. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 01RM – 06RM, obowiņzujņ na-
stňpujņce ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagro-

dowa;  
2) przeznaczenie uzupełniajņce:  

a) agroturystyka,  
b) usługi nieuciņŐliwe wbudowane zwiņzane 

z prowadzonņ działalnoŌciņ rolniczņ,  
c) infrastruktura techniczna;  

3) zasady i warunki scalania i podziału nierucho-
moŌci okreŌlone w § 19 i § 19 oraz na rysunku 
planu;  

4) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu okreŌlone  
w § 21 i § 22;  

5) ustala siň dopuszczalne poziomy hałasu jak dla 
terenów zabudowy zagrodowej, o których mo-
wa w przepisach szczególnych.  

6) dotyczņce komunikacji:  
a) w granicach działek budowlanych naleŐy 

przewidzień co najmniej 2 miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych wliczajņc garaŐ,  

b) w przypadku wprowadzenia usług ustala siň 
dodatkowo 1 miejsce postojowe na 30 m2 
powierzchni uŐytkowej obiektu usługowego 
lub jego czňŌci przeznaczonej pod usługi,  

c) ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenów 
z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdo-
wej oraz dróg dojazdowych, niezaliczanych 
do dróg publicznych. 

§ 26. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 01MN – 05MN, obowiņzujņ na-
stňpujņce ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna;  
2) przeznaczenie uzupełniajņce:  

a) usługi nieuciņŐliwe wolno stojņce lub wbu-
dowane w budynki mieszkalne,  
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b) infrastruktura techniczna;  
3) zasady i warunki scalania i podziału nierucho-

moŌci okreŌlone w § 18 i § 19 oraz na rysunku 
planu;  

4) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu okreŌlone  
w § 21 i § 22;  

5) ustala siň dopuszczalne poziomy hałasu jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, o których mowa w przepisach szcze-
gólnych;  

6) dotyczņce komunikacji:  
a) w granicach działek budowlanych naleŐy 

przewidzień co najmniej 2 miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych wliczajņc garaŐ,  

b) w przypadku wprowadzenia usług ustala siň 
dodatkowo 1 miejsce postojowe na 30 m2 
powierzchni uŐytkowej obiektu usługowego 
lub jego czňŌci przeznaczonej pod usługi,  

c) ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenów 
z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdo-
wej oraz dróg dojazdowych, nie zaliczanych 
do dróg publicznych. 

§ 27. Dla terenu, oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 01MW, obowiņzujņ nastňpujņce 
ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,  
2) przeznaczenie uzupełniajņce:  

a) usługi nieuciņŐliwe wolno stojņce lub wbu-
dowane w budynki mieszkalne,  

b) infrastruktura techniczna;  
3) dopuszcza siň zabudowň mieszkaniowņ jedno-

rodzinnņ;  
4) obowiņzuje strefa „K” ochrony krajobrazu kul-

turowego, dla której ustalenia zawarte zostały 
w § 16;  

5) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu okreŌlone w § 
21 i § 22;  

6) ustala siň dopuszczalne poziomy hałasu jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej i zamieszkania zbiorowego, o których mowa 
w przepisach szczególnych.  

7) dotyczņce komunikacji:  
a) w granicach działek budowlanych naleŐy 

przewidzień co najmniej 2 miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych wliczajņc garaŐ,  

b) w przypadku wprowadzenia usług ustala siň 
dodatkowo 1 miejsce postojowe na 30 m2 
powierzchni uŐytkowej obiektu usługowego 
lub jego czňŌci przeznaczonej pod usługi,  

c) ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenów 
z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdowej oraz 
dróg dojazdowych, niezaliczanych do dróg pu-
blicznych. 

§ 28. Dla terenu, oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 01UP oraz 02UP, obowiņzujņ nastň-
pujņce ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne;  
2) przeznaczenie uzupełniajņce:  

a) zieleŊ urzņdzona,  
b) infrastruktura techniczna;  

3) ustala siň całkowity zakaz podziału;  
4) ustala siň dopuszczalne poziomy hałasu jak dla 

terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
o których mowa w przepisach szczególnych.  

5) dotyczņce komunikacji:  
a) ustala siň minimalnņ liczbň miejsc postojo-

wych: 1 miejsce postojowe na 20 m2 po-
wierzchni uŐytkowej obiektu,  

b) ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenów 
z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdo-
wej oraz dróg dojazdowych, niezaliczanych 
do dróg publicznych. 

§ 29. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 01RU, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) produkcja roŌlinna,  
b) produkcja zwierzňca,  
c) hodowla rybna,  
d) stawy hodowlane;  

2) przeznaczenie uzupełniajņce:  
a) zabudowa mieszkaniowa zwiņzana z działal-

noŌciami wymienionymi w pkt 1),  
b) zieleŊ urzņdzona c)infrastruktura techniczna;  

3) zasady i warunki scalania i podziału nierucho-
moŌci okreŌlone w § 18 i § 19 oraz na rysunku 
planu;  

4) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu okreŌlone  
w § 21 i § 22;  

5) dotyczņce komunikacji:  
a) w granicach działek budowlanych naleŐy 

przewidzień co najmniej 2 miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych wliczajņc garaŐ,  

b) ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenów 
z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdo-
wej oraz dróg dojazdowych, niezaliczanych 
do dróg publicznych. 

§ 30. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 01ZN - 08ZN, obowiņzujņ nastň-
pujņce ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) lasy chronione,  
b) zadrzewienia;  

2) przeznaczenie uzupełniajņce:  
a) drogi leŌne,  
b) infrastruktura techniczna, c) urzņdzenia me-

lioracji wodnej;  
3) obowiņzuje pozostawienie pasa niezabudowa-

nego wzdłuŐ granicy lasu o szerokoŌci ok. 40 m;  
4) dopuszcza siň lokalizowanie terenowych urzņ-

dzeŊ słuŐņcych wypoczynkowi i rekreacji w ra-
mach ŌcieŐek i szlaków spacerowych oraz tury-
stycznych oraz tablic informacji turystycznej;  

5) wszelkie działania inwestycyjne naleŐy uzgodniń 
z odpowiednim zarzņdcņ lasu. 

§ 31. Dla terenu, oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolami 01ZLD – 08ZLD, obowiņzujņ nastň-
pujņce ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe: dolesienia,  
2) przeznaczenie uzupełniajņce:  

a) drogi leŌne,  
b) infrastruktura techniczna,  
c) urzņdzenia melioracji wodnej;  

3) obowiņzuje pozostawienie pasa niezabudowa-
nego wzdłuŐ granicy lasu o szerokoŌci ok. 40 m;  

4) dopuszcza siň lokalizowanie terenowych urzņ-
dzeŊ słuŐņcych wypoczynkowi i rekreacji w ra-
mach ŌcieŐek i szlaków spacerowych oraz tury-
stycznych oraz tablic informacji turystycznej;  

5) wszelkie działania inwestycyjne naleŐy uzgodniń 
z odpowiednim zarzņdcņ lasu. 
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§ 32. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 01R – 11R, obowiņzujņ nastňpu-
jņce ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) uprawy polowe i ogrodnicze,  
b) łņki i pastwiska;  

2) przeznaczenie uzupełniajņce:  
a) infrastruktura techniczna,  
b) urzņdzenia melioracji wodnej,  
c) drogi transportu rolnego;  

3) dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeŊ rekreacyj-
nych w postaci ŌcieŐek spacerowych i rowero-
wych, łņk rekreacyjnych  

4) dopuszcza siň dolesienia oraz zadrzewienia, 
szczególnie w sņsiedztwie istniejņcych kom-
pleksów leŌnych oraz cieków wodnych za wy-
jņtkiem terenów, na których udokumentowane 
zostały chronione siedliska Natury 2000;  

5) w przypadku zaprzestania uŐytkowania terenu 
pod przeznaczenia wymienione w ust. 2 i 3, 
ustala siň rekultywacjň terenu w kierunku rol-
nym, leŌnym;  

6) zakaz zabudowy kubaturowej. 

§ 33. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 01WS – 02WS, obowiņzujņ na-
stňpujņce ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzch-

niowe Ōródlņdowe,  
2) dopuszcza siň lokalizacjň niezbňdnych urzņdzeŊ 

gospodarki wodnej. 

§ 34. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 01W – 07W, obowiņzujņ nastň-
pujņce ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe: cieki i rowy melio-

racyjne,  
2) dopuszcza siň lokalizacjň niezbňdnych urzņdzeŊ 

gospodarki wodnej  
3) dopuszcza siň zmianň przebiegu cieków i ro-

wów po uzyskaniu zgody właŌciwego zarzņdu 
melioracji i urzņdzeŊ wodnych. 

§ 35. Dla terenu, oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 01EW, obowiņzujņ nastňpujņce usta-
lenia:  
1) przeznaczenie podstawowe: stacja bazowa dla 

wyprowadzenia mocy z istniejņcych Elektrowni 
wodnych;  

2) dopuszcza siň lokalizacjň niezbňdnych urzņdzeŊ 
elektroenergetycznych;  

3) ustala siň strefň ograniczonego uŐytkowania od 
stacji bazowej w odległoŌci 17,5 m od granicy 
przeznaczenia terenu. 

Rozdział 2 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji 

§ 36. Układ komunikacyjny i zwiņzane z nim 
tereny dzieli siň na kategorie, dla których okreŌla 
siň zasady zagospodarowania i urzņdzenia:  
1) Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 01KDL, obowiņzujņ nastňpujņce 
ustalenia:  

a) przeznaczenie: drogi publiczne  
b) ustala siň minimalnņ szerokoŌń drogi w liniach 

rozgraniczajņcych 12 m;  

c) dopuszcza siň jednostronnņ lub obustronnņ 
budowň chodników i zatok postojowych, 

d) dopuszcza siň wprowadzenie podziemnych 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej;  

e) dopuszcza siň wprowadzenie zieleni izolacyjnej 
oraz obiektów małej architektury,  

f) odległoŌń nieprzekraczalnej linii zabudowy od 
linii rozgraniczajņcej 6 m dla nowych obiektów; 

2) Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 01KDD – 04KDD, obowiņzujņ nastň-
pujņce ustalenia:  
a) przeznaczenie: drogi publiczne  
b) ustala siň minimalnņ szerokoŌń drogi w li-

niach rozgraniczajņcych 10 m;  
c) dopuszcza siň jednostronnņ lub obustronnņ 

budowň chodników i zatok postojowych,  
d) w przypadku braku moŐliwoŌci budowy 

chodnika, dopuszcza siň stosowanie wspól-
nej jezdni przeznaczonej dla ruchu pieszego 
i kołowego; 

e) dopuszcza siň wprowadzenie podziemnych 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej;  

f) dopuszcza siň wprowadzenie zieleni izola-
cyjnej oraz obiektów małej architektury,  

g) odległoŌń nieprzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczajņcej 6 m dla nowych 
obiektów. 

3) Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 01KDW, obowiņzujņ nastňpujņce 
ustalenia:  
a) przeznaczenie: drogi niepubliczne  
b) ustala siň minimalnņ szerokoŌń drogi 

w liniach rozgraniczajņcych 6÷10 m;  
c) dopuszcza siň stosowanie wspólnej jezdni 

przeznaczonej dla ruchu pieszego i kołowe-
go;  

d) dopuszcza siň wprowadzenie podziemnych 
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej; 

e) dopuszcza siň wprowadzenie zieleni izola-
cyjnej oraz obiektów małej architektury,  

f) odległoŌń nieprzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczajņcej 6 m dla nowych 
obiektów. 

Rozdział 3 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej 

§ 37. Ustala siň nastňpujņce ogólne zasady 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów in-
frastruktury technicznej:  

1) lokalizacja sieci uzbrojenia technicznego 
w liniach rozgraniczajņcych terenów ulic, za 
zgodņ ich zarzņdcy;  

2) dopuszcza siň moŐliwoŌń realizacji sieci 
i urzņdzeŊ technicznych uzbrojenia jako towa-
rzyszņcych inwestycjom na terenach własnych 
inwestorów;  

3) zakazuje siň prowadzenia przewodów wenty-
lacyjno-spalinowych po elewacji budynku;  

4) w zakresie zaopatrzenia w wodň:  
a) ustala siň docelowo wyposaŐenie w sień 

wodociņgowņ wszystkich obszarów zain-
westowania; 

b) do czasu budowy sieci, o której mowa  
w lit. a, dopuszcza siň lokalne ujňcia ze Ŏró-
deł oraz studni;  
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c) zachowuje siň urzņdzenia, o których mowa 
w lit. b, jako zabezpieczenie w przypadku 
awarii lub klňsk Őywiołowych oraz z moŐli-
woŌciņ ich wykorzystania do celów gospo-
darczych i produkcji rolnej,  

d) zaspokojenie potrzeb dla planowanych in-
westycji na cele komunalne i ochronň prze-
ciwpoŐarowņ nastņpi poprzez rozbudowň 
sieci i urzņdzeŊ,  

e) ustala siň bieŐņcņ konserwacjň, remonty 
kapitalne oraz wymianň zuŐytych rurociņ-
gów w celu zmniejszenia strat w przesyle 
wody;  

5) w zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycznņ: 
a) ustala siň obowiņzek uzgadniania wszelkich 

inwestycji, zwiņzanych z zapewnieniem do-
stawy energii elektrycznej, z zarzņdcņ sieci  

b) dopuszcza siň rozbudowň, przebudowň  
i modernizacjň napowietrznych sieci elek-
troenergetycznych,  

c) zakres rozbudowy sieci elektroenergetycz-
nej dla zasilania nowych podmiotów oraz 
jej charakter (napowietrzny lub kablowy), 
zostanņ okreŌlone w warunkach przyłņcze-
nia,  

d) nowe linie elektroenergetyczne Ōredniego 
napiňcia 20 kV i niskiego napiňcia 0,04 kV 
naleŐy prowadziń jako napowietrzne lub 
kablowe, zachowujņc charakter istniejņcej 
sieci,  

e) wszelkie koszty zwiņzane z odstňpstwami 
od przyjňtych na danym terenie standar-
dów ponosi wnioskujņcy o zmianň,  

f) ustala siň obowiņzek prowadzenia nowej 
sieci elektroenergetycznej wzdłuŐ układów 
komunikacyjnych,  

g) dopuszcza siň prowadzenie sieci poza ukła-
dami komunikacyjnymi, po uzyskaniu zgody 
właŌciciela sieci oraz właŌciciela gruntu, 
przez który bňdzie przebiegań trasa linii,  

h) w przypadku kolizji projektowanej zabudo-
wy z istniejņcymi urzņdzeniami elektro-
energetycznymi, bňdņcymi własnoŌciņ 
Energia Pro, naleŐy przewidzień rezerwň te-
renu pod ich przebudowň,  

i) zobowiņzuje siň inwestora do przebudowy 
linii (likwidacja kolizji) na własny koszt,  

j) wzdłuŐ nowych ciņgów komunikacyjnych 
naleŐy przewidzień pas zielenie dla rozbu-
dowy sieci elektroenergetycznej,  

k) w przypadku koniecznoŌci budowy stacji 
transformatorowych 20 kV wraz z dowiņza-
niami Ōredniego i niskiego napiňcia, obo-
wiņzuje stosowanie stacji słupowych lub 
prefabrykowanych kontenerowych, w za-
leŐnoŌci od charakteru sieci i przewidywa-
nego obciņŐenia,  

l) w przypadku koniecznoŌci budowy prefa-
brykowanej kontenerowej stacji transfor-
matorowej 20/0,04kV naleŐy przewidzień 
wydzielonņ działkň umoŐliwiajņcņ zabudo-
wň stacji w odległoŌci 1,5 m od granicy  
z sņsiednimi działkami budowlanymi, 

m) nieprzekraczalna linia zabudowy nie doty-
czy budynków prefabrykowanych kontene-
rowych stacji transformatorowych oraz złņ-
czy kablowych SN,  

n) Do działki przeznaczonej pod budowň kon-
tenerowej stacji transformatorowej ustala 
siň obowiņzek zapewnienia dojazdu od 
strony układu komunikacyjnego,  

o) Ustala siň obowiņzek uzgadniania lokaliza-
cji działki pod stacjň transformatorowņ  
z odpowiedniņ właŌciwo instytucjņ energe-
tycznņ  

6) w zakresie odprowadzenia Ōcieków sanitar-
nych: 
a) docelowe odprowadzenie Ōcieków sani-

tarnych do oczyszczalni, sieciņ istniejņ-
cych lub planowanych do realizacji kana-
łów,  

b) dopuszcza siň lokalizacjň szczelnych zbior-
ników na nieczystoŌci płynne oraz biolo-
gicznych oczyszczalni Ōcieków, do czasu 
włņczenia nowo realizowanych obiektów 
do sieci kanalizacyjnej, o której w mowa 
w lit. a,  

c) ustala siň zakaz odprowadzenia nieoczysz-
czonych odpowiednio Ōcieków przemysło-
wych, komunalnych i bytowych do wód 
powierzchniowych i do ziemi;  

7) w zakresie odprowadzenia wód opadowych − 
ustala siň obowiņzek zagospodarowania wód 
opadowych na wszystkich terenach zainwe-
stowanych w granicach działki,  

8) w zakresie zaopatrzenia w gaz:  
a) dopuszcza siň budowň sieci i urzņdzeŊ 

przesyłu lub zaopatrzenia w gaz ziemny,  
b) ustala siň obowiņzek prowadzenia sieci ga-

zowej wyłņcznie na terenach ogólnodo-
stňpnych oraz pasach zieleni, chodnikach 
i drogach, 

c) dopuszcza siň prowadzenie sieci gazowej 
przez tereny zainwestowania, wyłņcznie za 
zgodņ ich dysponenta oraz z poszanowa-
niem naturalnych linii podziału, granic 
władania oraz moŐliwoŌci póŎniejszego za-
gospodarowania,  

9) dopuszcza siň stosowanie lokalnych Ŏródeł 
ciepła na paliwo gazowe lub płynne, wykorzy-
stanie energii elektrycznej i odnawialnych 
Ŏródeł energii oraz wysokoenergetyczne pali-
wo stałe; 

10) zakazuje siň lokalizacji konstrukcji wieŐowych 
wykorzystujņcych energiň wiatrowņ, 

11) ustala siň zakaz wykraczania uciņŐliwoŌci 
spowodowanych obiektami, o których mowa 
w pkt 9), poza granice działki, na której siň 
znajdujņ,  

12) obowiņzek zneutralizowania substancji ropo-
pochodnych lub chemicznych, jeŌli takie wy-
stņpiņ, na terenie własnym inwestora; 

13) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na 
których moŐe dojŌń do zanieczyszczenia sub-
stancjami, o których mowa w pkt 9;  

14) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiņzujņ zasady okreŌlone w odrňbnych 
przepisach szczególnych i gminnych;  

15) w zakresie telekomunikacji:  
a) utrzymuje siň istniejņcy system łņcznoŌci 

przewodowej oraz ustala kontynuacjň bu-
dowy sieci magistralnych abonenckich,  
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b) dopuszcza siň lokalizacjň wieŐowych urzņ-
dzeŊ przekaŎnikowych na terenach usłu-
gowych i rolniczych przy spełnieniu wy-
mogów: 
− powierzchnia działki lub terenu przezna-

czonego pod zabudowň nie moŐe prze-
kroczyń 100 m2, 

− odległoŌń od budynków przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi lub terenów 
o przeznaczeniu w planie dopuszczajņ-
cym lokalizacjň takich budynków, nie 
moŐe byń mniejsza niŐ 100 m  

c) ustala siň obowiņzek kaŐdorazowego 
uzgadniania z zarzņdcņ sieci wszelkich za-
daŊ inwestycyjnych i remontowych w za-
kresie kolizji z urzņdzeniami zarzņdcy. 

DZIAŁ III 
USTALENIA KOŃCOWE 

§ 38. Zgodnie art. 36 ust. 4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym okreŌla siň 
stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu jednorazo-
wej opłaty od wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci, 
w wysokoŌci 30%. 

§ 39. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Lubomierz. 

§ 40. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa DolnoŌlņskiego. 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej Gminy:  
Romuald Achramowicz 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr III/10/10 
Rady Miejskiej Gminy Lubomierz  
z dnia 29 grudnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr III/10/10 
Rady Miejskiej Gminy Lubomierz  
z dnia 29 grudnia 2011 r. 
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