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źaJączni— Nr 2 

d“ UchwaJy Nr XXXIX/241/10 

Rady Gminy Iambin“wice 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w zmianie projektu miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Obo-

zowej w Iambinowicach obejmującego teren 
oznaczony symbolem 62 MN, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, —tóre nalewą d“ zadaL 
wJasnych gminy “raz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 oraz art. 29 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 

poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 

1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 

1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 

1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r.  

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) i art. 167, 

ust. 2, pkt 1 ustawy 30 czerwca 2005 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze 

zm.) Rada Gminy w Iambin“wicach r“zstrzyga c“ 
nastę”u–e: 

 

1Ł Na terenie “b–ętym zmianą mie–sc“weg“ 
planu zagospodarowania przestrzennego w rejo-

nie ulicy Obozowej w Iambin“wicach “be–mu–ą-
cego teren oznaczony symbolem 62 MN nie 

przewiduje się realizac–i inwestyc–i z zakresu in-

frastruktury technicznej i dróg, —tóre nalewą d“ 
zadaL wJasnych gminyŁ 

2Ł W związ—u z bra—iem zadaL wJasnych gmi-

ny na terenie “b–ętym zmianą ”lanu “dstę”u–e się 
“d r“zstrzygnięcia “ sposobie ich realizacji i zasa-

dach ich finansowania. 

 

 

 

 

źaJączni— Nr 3 

d“ UchwaJy Nr XXXIX/241/10 

Rady Gminy Iambin“wice 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do zmiany 

projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w rejonie ulicy Obozowej w Iam-

binowicach obejmującego teren oznaczony symbo-

lem 62 MN. 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 w związ—u 
z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, 

Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 

Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 

Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; 

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237), 

 

Bi“rąc ”“d uwagę stan“wis—“ Wó–ta “ nie-

zgJ“szeniu uwag d“ ”r“–e—tu ”lanu wyJ“w“neg“ 
do ”ubliczneg“ wglądu, nie r“zstrzyga się “ spo-

sobie ich rozpatrzenia. 
1 
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UCHWAIA NR XXXIXł243/10 

RAŚY GMINY IAMBINOWICE 

 

 z dnia 24 czerwca 2010 r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czę`ci wsi Jasienica Śolna 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 

i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 

128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1453 

oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 

1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40, 

poz. 230) oraz art. 20 ust. 1 w związ—u z art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 

1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 

1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 

1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r.  

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124) po 

stwierdzeniu zg“dn“`ci z ustaleniami Studium 
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uwarun—“waL i —ierun—ów zag“s”“dar“wania 

”rzestrzenneg“ gminy Iambin“wice, ”“stanawia 
się, c“ nastę”u–e: 

 

§ 1. Uchwala się mie–sc“wy ”lan zag“s”“da-

rowania przestrzennego wsi Jasienica Dolna  

w granicach “—re`l“nych na rysun—u ”lanuŁ 
 

§ 2. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego wsi Jasienica Ś“lna, s—Jada się z: 
1) tekstu miejscowego planu zawartych w ni-

niejszej uchwale; 

2) rysunku miejscowego planu w skali 1:2000 

“be–mu–ąceg“ tereny wsi, stan“wiąceg“ zaJączni— 
nr 1 d“ ninie–sze– uchwaJy; 

3) r“zstrzygnięcia “ sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą d“ zadaL wJasnych gmi-

ny “raz zasadach ich finans“wania stan“wiąceg“ 
zaJączni— nr 2 d“ ninie–sze– uchwaJy; 

4) r“zstrzygnięcia “ sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu, stan“wiąceg“ zaJączni— 
nr 3 d“ ninie–sze– uchwaJyŁ 

 

ŚZIAI I 
PRZśPISY OGÓLNś 

§ 3. Przedmi“tem ustaleL ”lanu są warun—i za-

budowy i zag“s”“dar“wania terenu “be–mu–ące: 
1) ”rzeznaczenie terenów “raz linie r“zgrani-

cza–ące tereny “ równym ”rzeznaczeniu lub rów-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i —sztaJt“wania Jadu ”rze-

strzennego oraz parametry i ws—auni—i —sztaJto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

3) zasady “chr“ny `r“d“wis—a, ”rzyr“dy i kra-

jobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów; 
5) wymagania wyni—a–ące z ”“trzeb —sztaJto-

wania przestrzeni publicznych; 

6) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub “bie—tów ”“dlega–ących “chr“nie, usta-

l“nych na ”“dstawie “drębnych ”rze”isów; 
7) zasady i warun—i ”“dziaJu nieruch“m“`ci; 
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów —“muni—ac–i i infrastruktury technicznej; 

9) sposoby i terminy tymczasowego zagospo-

dar“wania, urządzenia i uwyt—“wania terenów; 
10) staw—i ”r“cent“we stan“wiące ”“dstawę 

d“ “—re`lania “”Jaty, o —tóre– m“wa w art. 36 

ust. 4 ustawy. 

 

§ 4.1Ł Nastę”u–ące “znaczenia graficzne rysun-

—u ”lanu są “b“wiązu–ącymi ustaleniami ”lanu: 
1) granica “bszaru “b–ęteg“ ”lanem, –a—“ gra-

nica “b“wiązywania ustaleL ”lanu; 
2) linie r“zgranicza–ące tereny ｦ `cisJe; 

3) nieprzekraczalne i “b“wiązu–ące linie zabu-

dowy; 

4) symb“le “—re`la–ące ”“dstaw“we zag“s”o-

dar“wanie terenówŁ 
2Ł P“z“staJe “znaczenia graficzne ma–ą cha-

rakter informacyjny lub postulatywny. 

 

§ 5. Ile—r“ć w ”rze”isach ninie–sze– uchwaJy 
jest mowa o: 

1) przeznaczeniu podstawowym terenu (wio-

dącym uwyt—“waniu terenu) ｦ nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć ”rzeznaczenie terenu, —tóre d“minu–e na 
danym terenie wyznaczonym liniami rozgranicza-

–ącymi; 
2) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu ｦ nale-

wy ”rzez t“ r“zumieć alternatywne przeznaczenie 

w stosunku do podstawowego lub przeznaczenie 

uzu”eJnia–ące ”“dstaw“wą fun—c–ę teg“ terenu; 
3) zasadniczym u—Jadzie dachu ｦ nalewy ”rzez 

t“ r“zumieć ”“dstaw“wy u—Jad dachu gJówneg“ 
budyn—u dziaJ—i; u—Jad ta—i d“”uszcza realizac–ę 
dachów “ zrównic“wanych f“rmach ”“d”“rząd-

kowanych bryle dachu zasadniczego (np. dachy  

z naczóJ—ami, dachy —“”ert“we, f“rmy —alenico-

we z fragmentami szczytowymi itp.); 

4) usJugach nalewy ”rzez t“ r“zumieć usJugi 
handlu (detalicznego i hurt“weg“), usJugi —ultury, 
nie”ubliczne usJugi zdr“wia i “”ie—i s”“Jeczne–, 
usJugi gastr“n“mii, usJugi Jączn“`ci i telekomuni-

—ac–i, usJugi rzemi“sJa usJug“weg“ (n”Ł szewc, 

tapicer), biura, banki, miejsca kultu religijnego  

(z wyJączeniem —“`ci“Jów) “raz inne usJugi na 
zasadzie analogii do funkcji wymienionych powy-

we– lub anal“gicznym st“”niu uciąwliw“`ci wraz  
z urządzeniami infrastru—tury techniczne– ”“trzeb-

nymi d“ “bsJugi ww. “bie—tów usJug“wych “raz 
usJugi rzemi“sJa, zalicz“ne zg“dnie z przepisami 

szczególnymi d“ ”rzedsięwzięć m“gących pogor-

szyć stan `r“d“wis—a, dla —tórych s”“rządzenie 
ra”“rtu m“we być wymagane (“d”“wiedni“: 
”rzedsięwzięć m“gących ”“tenc–alnie ”“g“rszyć 
stan `r“d“wis—a); 

5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy ｧ na-

lewy ”rzez t“ r“zumieć linię “—re`la–ącą minimalną 
odlegJ“`ć, w –a—ie– m“gą zna–d“wać się budyn—i 
“d linii r“zgranicza–ące– tereny; 

6) ma—symalne– wys“—“`ci zabud“wy ｦ nalewy 
”rzez t“ r“zumieć “dlegJ“`ć ”“między na–wywe– 
”“J“w“nym elementem dachu, a `rednim ”“zio-

mem terenu; 

7) obiektach i urządzeniach t“warzyszących ｦ 

nalewy ”rzez t“ r“zumieć “bie—ty techniczneg“ 
wy”“sawenia, d“–azdy i d“–`cia, ”ar—ingi i garawe, 
budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, maJą 
archite—turę, “cz—a w“dne “ charakterze rekre-

acy–nym lub “zd“bnym “raz inne urządzenia ”eJ-
niące sJuwebną r“lę w“bec fun—c–i “—re`l“nych  
w przeznaczeniu podstawowym lub dopuszczal-

nym; 
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8) OWKź nalewy ”rzez t“ r“zumieć O”“ls—i 
W“–ewódz—i K“nserwat“r źabyt—ówŁ 

 

ŚZIAI II 
USTALśNIA SZCZśGÓIOWś 

RozdziaJ ń 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad 
ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego oraz 
parametrów i wskauników ksztaJtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu 

§ 6.1Ł Śla terenów “znacz“nych na rysun—u 
planu symbolem 6MR,MN; 7MR,MN; 8MR,MN  

o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy 

zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej  

i d“”uszczalnym dla usJug ustala się nastę”u–ące 
zasady, parametry i ws—auni—i —sztaJt“wania za-

budowy i zagospodarowania terenu: 

1) ustala się nie”rze—raczalne linie zabud“wy 
“—re`l“ne na rysun—u ”lanu; na terenach istnie–ą-
cej zabud“wy, na —tórych na rysun—u ”lanu nie 
“—re`l“n“ linii zabud“wy, nie”rze—raczalne linie 
zabud“wy ”rzy–ąć w nawiązaniu d“ istnie–ących 
budyn—ów dziaJe— sąsiednich lub wJasnych “ sta-

nie technicznym um“wliwia–ącym ich d“cel“we 
uwyt—“wanie, ”rzy–mu–ąc nie”rze—raczalną linię 
zabud“wy –a—“ —“ntynuac–ę linii zabud“wy teg“ 
budyn—u, —tóry zna–du–e się w wię—sze– “dlegJ“`ci 
od pasa drogowego, lecz na terenach o więce– niw 
2 niezabud“wanych dziaJ—ach bud“wlanych ”rzyj-

m“wać nie”rze—raczalne linie zabud“wy w odle-

gJ“`ci 6,0 m “d fr“nt“we– granicy dziaJ—i; 
2) na—azu–e się ”“wierzchnię zabud“waną 

dziaJ—i w zabudowie jednorodzinnej ｦ max. 50%, 

a ”“wierzchnię bi“l“gicznie czynną minŁ 45%;  

a w zabud“wie zagr“d“we– ”“wierzchnię zabu-

d“waną dziaJ—i ｦ max. 40%, a ”“wierzchnię bio-

l“gicznie czynną minŁ 55%; 

3) dla nowej zabudowy mieszkalnej: 

a) na—azu–e się maxŁ wys“—“`ć zabud“wy nie 
”rze—racza–ącą 4,5 m do okapu dachu i 9,0 m do 

—alenicy; liczbę —“ndygnac–i nadziemnych ｦ do 2; 

b) na—azu–e się zasadniczy dach budyn—ów 
mieszkalnych (gJównych) dwus”ad“wy, “ jedna-

—“wym nachyleniu ”“Jaci w granicach 30°÷45°; 
—ryty dachów—ą lub materiaJami dachów—“”o-

dobnymi w —“l“rze czerw“nym, brąz“wym, sza-

rym lub czarnym; 

c) na—azu–e się elewac–e `cian tyn—“wane  
(z d“”uszczeniem elementów z klinkieru, drewna, 

kamienia); 

d) na—azu–e się za”ewnienie minŁ 2 miejsc po-

stojowych na samochody osobowe na terenie 

dziaJ—i; 
e) za—azu–e się l“—alizac–i “bie—tów tymczaso-

wych; 

f) d“”uszcza się w zabudowie mieszkaniowej 

–edn“r“dzinne– l“—alizac–ę budyn—ów g“s”“dar-

czych i garawy, dla —tórych na—azu–e się maxŁ 
wys“—“`ć nie wywszą niw 5,0 m; 1 —“ndygnac–ę 
nadziemną; wystró– archite—t“niczny nawiązu–ący 
d“ budyn—u gJówneg“; 

g) d“”uszcza się wiaty na sam“ch“dy “s“bo-

we o maxŁ wys“—“`ci nie wywsze– niw 3,5 m; 

h) dopuszcza się ”rze—sztaJcenie ”arterów bu-

dyn—ów miesz—alnych i budyn—ów gospodarczych 

na cele usJug“we; 
i) d“”uszcza się “bie—ty i urządzenia t“warzy-

szące fun—c–i ”“dstaw“we– terenu “raz “bie—ty  
i urządzenia infrastru—tury techniczne–; 

4) dla zabudowy zagrodowej: 

a) na—azu–e się dla ”rzebud“wywane– zabudo-

wy mieszkalnej max. wys“—“`ć nie ”rze—racza–ą-
cą 6,0 m d“ “—a”u dachu i 10,5 m do kalenicy; 

do 3 kondygnacji nadziemnych, przy wbudowaniu 

jednej kondygnacji w ”“ddasze uwyt—“we; 
b) na—azu–e się dla n“we– zabud“wy mieszkal-

nej max. wys“—“`ć zabud“wy nie ”rze—racza–ącą 
4,5 m do okapu dachu i 9,0 m do kalenicy; do  

2 kondygnacji nadziemnych, przy wbudowaniu 

jednej kondygnacji w ”“ddasze uwyt—“we; 
c) na—azu–e się dla n“we– zabud“wy “raz ist-

nie–ące– ”“ddawane– ”rzebud“wie lub rozbudowie 

zasadniczy dach budyn—ów miesz—alnych (gJów-

nych) dwuspadowy, o jednakowym nachyleniu 

”“Jaci w granicach 30°÷45°; —ryty dachów—ą 
lub materiaJami dachów—“”“d“bnymi w kolorze 

czerw“nym, brąz“wym, szarym lub czarnym; 
d) na—azu–e się dla n“wych budyn—ów g“s”o-

darczych i garawy maxŁ wys“—“`ć nie ”rze—racza-

–ącą 6,0 m; “granicz“ną d“ 1 kondygnacji nad-

ziemnej; 

e) na—azu–e się nawiązanie wystr“–u architek-

tonicznego budynku gospodarczego i garawu d“ 
budynku mieszkalnego; 

f) na—azu–e się elewac–e `cian tyn—“wane; ka-

mienne elementy w kolorze naturalnym; 

g) na—azu–e się za”ewnienie minŁ 2 miejsc po-

stojowych na samochody osobowe na terenie 

dziaJ—i; 
h) na—azu–e się “graniczenia uciąwliweg“ “d-

dziaJywania dziaJaln“`ci r“lnicze– i usJug“we– d“ 
granic terenu “—re`l“neg“ tytuJem ”rawnym d“ 
uwyt—“wania; 

i) za—azu–e się l“—alizac–i inwestyc–i (”rzedsię-
wzięć) związanych z h“d“wlą zwierząt zalicza-

nych d“ m“gących znacząc“ “ddziaJywać na 
`r“d“wis—“, dla —tórych wymagane –est ustalenie 
“b“wiąz—u s”“rządzenia ra”“rtu “ “ddziaJywaniu 
”rzedsięwzięcia na `r“d“wis—“ i dla —tórych s”o-

rządzenie ra”“rtu m“we być wymagane (“d”o-

wiedni“: ”rzedsięwzięć m“gących zawsze zna-

cząc“ “ddziaJywać na `r“d“wis—“ i ”rzedsięwzięć 
m“gących ”“tenc–alnie “ddziaJywać na `r“d“wi-

sko); 

j) zakazuje się ”r“wadzenia ch“wu zwierząt  
w techn“l“gii bez`cióJ—“we–; 
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k) d“”uszcza się ”rze—sztaJcenie ”arterów bu-

dyn—ów miesz—alnych i budyn—ów g“s”“darczych 
na cele usJug“we; 

l) d“”uszcza się l“—alizac–ę wiat na sam“ch“dy 
osobowe i s”rzęt r“lniczy “ max. wys“—“`ci nie 

wywsze– niw 4,5 m; 

m) d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urządzeL 
t“warzyszących fun—c–i ”“dstaw“we– terenu “raz 
obiekty i urządzenia infrastru—tury techniczne–; 

5) d“”uszcza się ”“dziaJy nieruch“m“`ci ”“d 
warun—iem za”ewnienia dla wydziel“nych dziaJe— 
“bsJugi —“muni—acy–ne– dr“gami wewnętrznymi  
z dr“gi ”ubliczne– lub dr“gi wewnętrzne– “ szero-

—“`ci w liniach r“zgranicza–ących minŁ 8,0 m  

i szer“—“`ci –ezdni minŁ 5,0 m, s”eJnia–ącymi wy-

m“gi dróg ”“war“wych; –edn“cze`nie ”“wierzchnia 
n“wych dziaJe— bud“wlanych ”“d zabud“wę –ed-

n“r“dzinną nie m“we być mnie–sza niw 500 m2,  

a ”“d zabud“wę zagr“d“wą 1500 m2. 

 

2Ł Śla terenów “znacz“nych na rysun—u ”lanu 
symbolem 1MR,MN,U; 2MR,MN,U; 4MR,MN,U; 

5MR,MN,U; 10MR,MN,U; 11MR,MN,U; 12MR,MN,U 

o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy 

zagrodowej, zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i usJug ustala się nastę”u–ące zasady, 
parametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabud“wy  
i zagospodarowania terenu: 

1) warunki i zasady realizacji zabudowy zagro-

dowej i miesz—ani“we– –edn“r“dzinne– wg § 6 ust. 1 

pkt 1, 2, 3, 4, 

2) d“”uszcza się w”r“wadzenie fun—c–i usJu-

gowej w budynku - d“ 30% ”“wierzchni uwyt—o-

wej budynku; 

3) na—azu–e się “graniczenie uciąwliweg“ “d-

dziaJywania usJug d“ granic terenu “—re`l“neg“ 
tytuJem ”rawnym d“ uwyt—“wania; 

4) za—azu–e się l“—alizac–i usJug rzemi“sJa ”ro-

dukcyjnego i usJug“weg“ zaliczanych d“ m“gą-
cych znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wis—“, dla 
—tórych ustalenie “b“wiąz—u s”“rządzenia ra”“rtu 
o “ddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `r“d“wis—“ 
m“we być wymagane (“d”“wiedni“: ”rzedsię-
wzięć m“gących ”“tenc–alnie “ddziaJywać na 
`r“d“wis—“); 

5) dla “bie—tów w”isanych d“ re–estru zabyt-

—ów na terenie 11MR,MN,U (dom nr 101,1810,  

nr rej.: 1673/66 z 23.09.1966 i zagroda  

nr 109/110, XIX, nr rej.: 1674/66 z 23.09.1966) 

“b“wiązu–ą ustalenia wg § 8 ust. 2. 

 

3Ł Śla terenów “znacz“nych na rysun—u ”lanu 
symbolem 3UH o podstawowym przeznaczeniu 

dla usJug handlu ustala się nastę”u–ące zasady, 
parametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabud“wy  
i zagospodarowania terenu: 

1) ustala się nie”rze—raczalne linie zabud“wy 
w nawiązaniu d“ istnie–ące– zabud“wy; 

2) utrzymu–e się istnie–ącą ”arter“wą zabudo-

wę usJug“wą; istnie–ąca zabud“wa m“we ”“dle-

gać r“zbud“wie poziomej; 

3) na—azu–e się ”“wierzchnię bi“l“gicznie 
czynną minŁ 30%; a ”“wierzchnię zabud“waną 
dziaJ—i ｦ max. 65%; 

4) d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urzą-
dzeL t“warzyszących fun—c–i ”“dstaw“we– tere-

nu, “bie—tów i urządzeL infrastru—tury techniczne– 
“raz zieleL urządz“ną na niezabud“wane– czę`ci 
terenu. 

 

4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 9P,S,U o podstawowym przeznaczeniu 

dla zabud“wy ”r“du—c–i, s—Jadów, usJug i dopusz-

czalnym ”rzeznaczeniu dla zabud“wy “bsJugi 
produkcji rolnej w gospodarstwach rolnych ustala 

się nastę”u–ące zasady, ”arametry i ws—auni—i 
—sztaJt“wania zabud“wy i zagospodarowania 

terenu: 

1) na—azu–e się nie”rze—raczalne linie zabudo-

wy “—re`l“ne na rysun—u ”lanu; na terenach ist-

nie–ące– zabud“wy na —tórych na rysun—u ”lanu 

nie “—re`l“n“ linii zabud“wy, nie”rze—raczalne 
linie zabudowy w “dlegJ“`ci 6,0 m od frontowej 

granicy dziaJ—i; 
2) na—azu–e się ”“wierzchnię bi“l“gicznie 

czynną minŁ 10%; a ”“wierzchnię zabud“waną 
dziaJ—i ｦ max 70%; 

3) na—azu–e się maxŁ wys“—“`ć zabud“wy nie 

”rze—racza–ącą 11,0 m; zasadnicze dachy budyn-

—ów ”Jas—ie “ nachyleniu d“ 10°; 
4) d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urzą-

dzeL ”un—t“wych wywszych “d zabud“wy (masz-

ty re—lam“we, urządzenia techn“l“giczne, it”Ł); 
5) za—azu–e się l“—alizac–i inwestyc–i związa-

nych z h“d“wlą zwierząt zaliczanych d“ m“gą-
cych znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wis—“, dla 
—tórych wymagane –est ustalenie “b“wiąz—u s”o-

rządzenia ra”“rtu “ “ddziaJywaniu ”rzedsięwzię-
cia na `r“d“wis—“ (“d”“wiedni“: ”rzedsięwzięć 
m“gących zawsze znacząc“ “ddziaJywać na `ro-

dowisko); 

6) d“”uszcza się wiaty “ maxŁ wys“—“`ci nie 
wywsze– niw 7,0 m; 

7) d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urzą-
dzeL t“warzyszących fun—c–i ”“dstaw“we– tere-

nu; “bie—tów i urządzeL infrastru—tury techniczne– 
“raz zieleL “ charakterze izolacyjnym; 

8) d“”uszcza się l“—alizac–ę n“wych “bie—tów 
“bsJugi ”r“du—c–i w gospodarstwach hodowla-

nych w “dlegJ“`ci minŁ 5,0 m “d granicy dziaJ—i 
sąsiednie–, nie mnie– –edna— niw 15,0 m od istnie-

–ących budyn—ów miesz—alnych; 
9) na—azu–e się w”r“wadzić wzdJuw granic  

z terenami sąsiednie– zabud“wy miesz—alne– –ed-

n“r“dzinne– ”asy zieleni `redni“ i wysokopiennej 

w min. 50% zimozielonej. 
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5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 13G o podstawowym prze-znaczeniu 

dla infrastru—tury techniczne– urządzeL gaz“wnic-

twa ustala się nastę”u–ące zasady, ”arametry  
i ws—auni—i —sztaJt“wania zabud“wy i zagospoda-

rowania terenu: 

1) na—azu–e się wys“—“`ć budyn—ów, “bie—tów 
budowlanych i urządzeL nie ”rze—racza–ącą 4,0 m; 

2) na—azu–e się ”“wierzchnię zabud“wy maxŁ 
80% powierzchni terenu, a ”“wierzchnię terenu 
bi“l“gicznie czynną nie mnie–szą niw 10% “gólne– 
powierzchni; 

3) d“”uszcza się “bie—ty i urządzenia fun—c–i 
uzu”eJnia–ących i z zakresu infrastruktury tech-

nicznej. 

 

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 14K o podstawowym przeznaczeniu 

dla infrastru—tury techniczne– urządzeL “d”r“wa-

dzania i “czyszczania `cie—ów ustala się nastę”u-

–ące zasady, ”arametry i ws—auni—i —sztaJt“wania 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) d“”uszcza się bud“wę “czyszczalni `cie-

—ów lub bud“wę urządzeL ”“m”“wni sieci“we–  
i tranzyt“we– wraz siecią —analizac–i sanitarne–; 

2) na—azu–e się wys“—“`ć budyn—ów, “biek-

tów bud“wlanych i urządzeL nie ”rze—racza–ącą 
5,0 m; 

3) na—azu–e się ”“wierzchnię zabudowy  

max. 80% powierzchni terenu, a ”“wierzchnię 
terenu bi“l“gicznie czynną nie mnie–szą niw 10% 
“gólne– ”“wierzchni; 

4) d“”uszcza się “bie—ty i urządzenia fun—c–i 
uzu”eJnia–ących i z zakresu infrastruktury tech-

nicznej. 

5) d“”uszcza się nasadzenia zieleni (o charak-

terze izolacyjnym); 

 

7Ł Śla terenów “znacz“nych na rysun—u ”lanu 
symbolem 15ZL,R; 16ZL,R; 18ZL,R o podstawo-

wym ”rzeznaczeniu dla lasów i zadrzewieL ustala 
się nastę”u–ące zasady zag“s”“dar“wania terenu: 

1) d“”uszcza się zalesienie terenów r“lnych  

z gatun—ów r“dzimych zg“dnych z siedliskiem; 

2) na—azu–e się g“s”“dar—ę le`ną ”r“wadzić  
w oparciu o ”rze”isy “drębne; 

3) za—azu–e się ”r“wadzenie ”rzez tereny le`ne 
n“wych sieci infrastru—tury techniczne– za wy–ąt-

—iem l“—alizac–i elementów i “bie—tów proekolo-

gicznych u—Jadów —analizac–i deszcz“we– n”Ł ro-

wów meli“racy–nych “raz urządzeL ”rzeciw”o-

w“dzi“wych (waJy, in.); 

4) d“”uszcza się ”rzebud“wę istnie–ących sieci 
i urządzeL infrastru—tury techniczne–; 

5) na terenie oznaczonym symbolem 15.ZL,R 

“be–mu–ącym zre—ultyw“wane s—Jad“wis—“ “d”a-

dów d“”uszcza się ”“wię—szenie zalesienia d“ 
granic terenu. 

 

8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem ZP o podstawowym prze-znaczeniu dla 

zieleni ”ar—“we– ustala się nastę”u–ące zasady, 
parametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabud“wy  
i zagospodarowania terenu: 

1) zieleL wy—sztaJcić w f“rmie zieleni `rednio-

wysokiej i niskiej, z nasadzeniami w czę`ci drzew 
i —rzewów zim“ziel“nych; 

2) d“”uszcza się realizac–ę “bie—tów maJe– ar-

chite—tury związanych z funkc–ą terenu; 
3) d“”uszcza się realizac–ę “bie—tów i urzą-

dzeL infrastru—tury techniczne– wg a—tualnych 
warun—ów technicznychŁ 

 

9Ł Śla terenów “znacz“nych na rysun—u ”lanu 
symbolem ZI o podstawowym przeznaczeniu dla 

zieleni Jęg“we– i ”rzyw“dne– ustala się nastę”u–ą-
ce zasady zagospodarowania terenu: 

1) za—azu–e się l“—alizac–i “bie—tów —ubaturo-

wych; 

2) za—azu–e się zmiany s”“s“bu uwyt—“wania; 
3) d“”uszcza się realizac–ę urządzeL ”rzeciw-

powodziowych. 

 

10Ł Śla terenów “znacz“nych na rysun—u ”la-

nu symbolem ZL o podstawowym przeznaczeniu 

dla lasów i zadrzewieL ustala się nastę”u–ące 
zasady zagospodarowania terenu: 

1) na—azu–e się g“s”“dar—ę le`ną ”r“wadzić  
w oparciu o ”rze”isy “drębne; 

2) za—azu–e się ”r“wadzenie ”rzez tereny le`ne 
nowych sieci infrastruktury techniczne– za wy–ąt-

—iem l“—alizac–i elementów i “bie—tów ”r“e—“lo-

gicznych u—Jadów —analizac–i deszcz“we– n”Ł ro-

wów meli“racy–nych “raz urządzeL ”rzeciw”o-

w“dzi“wych (waJy, in.); 

3) d“”uszcza się ”rzebud“wę istnie–ących sieci 
i urządzeL infrastru—tury technicznej; 

 

11Ł Śla terenów “znacz“nych na rysun—u ”la-

nu symbolem R i R1 o podstawowym przezna-

czeniu r“lniczym ustala się nastę”u–ące zasady 
zagospodarowania terenu: 

1) na—azu–e się utrzymanie istnie–ąceg“ zago-

s”“dar“wania ”“ln“Ją—“weg“ (uwyt—i r“lne); 
2) na—azu–e się utrzymanie istnie–ących dróg 

trans”“rtu r“lneg“; istnie–ących cie—ów w“dnych; 
utrzymanie istnie–ących terenów zieleni w formie 

remiz `ród”“lnych, ”asów wiatr“chr“nnych i zie-

leni ”“rasta–ące– brzegi cie—ów w“dnych; d“”usz-

cza się ”rzeznaczenie istnie–ących nieuwyt—ów d“ 
rekultywacji w —ierun—u le`nym; 

3) d“”uszcza się na terenach “znacz“nych 
symb“lem R bud“wę “bie—tów g“s”“darczych 
związanych z “bsJugą fun—c–i r“lnicze– “ max. 

wys“—“`ci nie ”rze—racza–ące– 7,0 m; 
4) d“”uszcza się ”rzebud“wę istnie–ących dróg 

trans”“rtu r“lneg“ “raz bud“wę n“wych dróg; 
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5) utrzymu–e się istnie–ące w“dy “twarte  
(w tym: r“wy) “raz zieleL wys“—ą (w tym w for-

mie ”asów wiatr“chr“nnych); 
6) d“”uszcza się w”r“wadzenie d“dat—“wych 

”asów wiatr“chr“nnych; 
7) d“”uszcza się ”rowadzenie sieci i lokaliza-

c–ę ”un—t“wych “bie—tów infrastru—tury tech-

nicznej w tym masztów anten“wych telef“nii 
—“mór—“we– nie zmienia–ących zasadniczeg“ 
przeznaczenia terenu; 

8) na terenach oznaczonych symbolem R1 (po-

J“w“nych w granicach zJ“wa —ruszywa naturalne-

g“) za—azu–e się l“—alizac–i zabud“wyŁ 
 

12Ł Śla terenów “znacz“nych na rysun—u ”la-

nu symbolem WS o podstawowym przeznaczeniu 

dla wód ”“wierzchni“wych `ródląd“wych ustala 
się nastę”u–ące zasady zag“s”“dar“wania terenu: 

1) ”“z“stawia się w dotychczasowym uwyt-

kowaniu wody otwarte z m“wliw“`cią ich regula-

cji i um“cnienia brzegów; 
2) d“”uszcza się utrzymanie istnie–ące– zieleni 

u—sztaJt“wane– wzdJuw brzegów; 
3) d“”uszcza się w”r“wadzenie urządzeL re-

gulacyjno-przeciwpowodziowych 

4) tereny wód “twartych stan“wiące ”“dsta-

w“wy element e—“systemu w“dneg“ ”“dlega–ą 
szczególne– “chr“nie w zakresie wprowadzenia 

zanieczyszczeL d“ wód i antr“”“”res–i “ddziaJu–ą-
cej na ww. ekosystem. 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia dotŁ zasad ochrony `rodowiska, przy-

rody i krajobrazu kulturowego 

§ 7. Ustala się nastę”u–ące zasady: 
1) na—azu–e się “graniczenie uciąwliweg“ “d-

dziaJywania ”r“du—c–i, s—Jadów, usJug i dziaJalno-

`ci r“lnicze– d“ granic terenu “—re`l“neg“ tytuJem 
”rawnym d“ uwyt—“wania; 

2) za—azu–e się l“—alizac–i inwestyc–i związa-

nych z h“d“wlą zwierząt zaliczanych d“ m“gą-
cych znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wis—“, dla 
—tórych wymagane –est ustalenie “b“wiąz—u s”o-

rządzenia ra”“rtu “ “ddziaJywaniu ”rzedsięwzię-
cia na `r“d“wis—“ (“d”“wiedni“: zaliczanych d“ 
”rzedsięwzięć m“gących zawsze znacząc“ “d-

dziaJywać na `r“d“wis—“); 
3) na—azu–e się “grzewanie budyn—ów ”“”rzez 

nis—“emisy–ne, wys“—“s”rawne urządzenia grzew-

cze; 

4) na—azu–e się “d”r“wadzenie `cie—ów byto-

wych i komunalnych do wiejskiej sieci kanalizacji 

sanitarnej (do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej 

d“ szczelnych zbi“rni—ów wybieralnych), a `cie-

—ów “”ad“wych d“ —analizac–i deszcz“we–, ”rzy 
czym z dróg ”ublicznych i utwardzonych parkin-

gów ”“ ich u”rzednim ”“dczyszczeniu; 

5) na—azu–e się ”r“wadzenie g“s”“dar—i `cie-

—ami ”rzemysJ“wymi zgodnie z “b“wiązu–ącymi 
”rze”isami, minimalizu–ąc ich il“`ć i za”ewnia–ąc 
zach“wanie n“rm –a—“`ci wód; 

6) na—azu–e się ”r“wadzenie g“s”“dar—i “d”a-

dami zgodnie z ”rze”isami szczególnymi za—Jada-

–ąc ich minimalizac–ę i odzysk; 

7) na—azu–e się d“”uszczalne ”“zi“my haJasu 
zewnętrzneg“ ”rzy–ąć zg“dnie z “b“wiązu–ącymi 
”rze”isami szczególnymi, na terenach MN –a— dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na tere-

nach RM jak dla zabudowy zagrodowej, na tere-

nach MR,MN,U jak dla zabudowy zagrodowej, 

mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami; 
8) w przypadku dokonania odkrycia kopalnych 

szcząt—ów r“`lin lub zwierząt ”“wiad“mić nie-
zwJ“cznie Regi“nalneg“ Śyre—t“ra Ochr“ny _r“do-

wiska, a –eweli nie –est t“ m“wliwe Wó–ta Iambin“wic; 
9) “chr“nie ”“dlega zJ“we sur“wców mineral-

nych ｭŚr“g“szówｬ w zach“dnie– czę`ci wsi  
(w granicach “—re`l“nych na rysun—u ”lanu)Ł 

 

RozdziaJ 3 

Ustalenia dot. zasad ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków 

§ 8.1. Ochronie i opiece nad zabytkami podle-

ga–ą “bie—ty w”isane d“ re–estru zabyt—ów: 
1) dom nr 101,1810, nr rej.: 1673/66 z 23.09. 

1966, ogrodzenie z bramą i furtą, nr re–Ł: –ŁwŁ 
2) zagroda nr 109/110, XIX, nr rej.: 1674/66 

z 23.09.1966; domy, ogrodzenie z bramą i furtąŁ 
2Ł Śla zabyt—ów “—re`l“nych w ust. 1 zakres 

ochrony konserwatorskiej wymaga zachowania 

lub restaurac–i hist“rycznie u—sztaJt“wane–: 
1) bryJy “bie—tów, w tym dachu, co do ich 

—sztaJtu i materiaJu; 
2) ”“dziaJów archite—t“nicznych elewac–i i wy-

stroju detalem architektonicznym; 

3) stolarki okiennej i drzwiowej z drewnem jako 

”“dstaw“wym materiaJem “raz hist“rycznym u—Ja-
dem ”“dziaJ“wym s—rzydeJ “—iennych i drzwiowych; 

4) “bie—tów i elementów zag“s”“dar“wania 
otoczenia zabytku w tym historycznych ogro-

dzeL, u—Jadów zieleni, —“muni—acy–nych na-

wierzchni utwardz“nych, “bie—tów i urządzeL 
maJe– archite—tury “raz elementów infrastru—tury 
techniczne– (lam”y “`wietlenia, it”Ł)Ł 

3Ł Śla “bie—tów wyszczególni“nych w ust. 1 

“b“wiązu–ą na—azy i ustalenia d“tyczące badaL, 
prac i r“bót “raz innych dziaJaL ”rzy zabyt—ach 
“—re`l“ne w przepisach o “chr“nie zabyt—ówŁ 

4Ł Ochr“nie ”“dlega–ą stan“wis—a arche“lo-

giczne “—re`l“ne na rysun—u ”lanu (wg numerac–i 
zawartych w kartach ewidencji stanowisk arche-

ologicznych OWKZ): 

1) ｫJasienica Ś“lna stanŁ 7ｬ “znacz“ne na ry-

sun—u ”lanu (`lad “sadnictwa z wczesneg“ `re-

dniowiecza); 
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2) ｫJasienica Ś“lna stanŁ 8ｬ “znacz“ne na ry-

sun—u ”lanu (`lad “sadnictwa z epoki kamienia); 

3) ｫJasienica Ś“lna stanŁ 9ｬ “znacz“ne na ry-

sun—u ”lanu (`lad “sadnictwa z `redni“wiecza); 
4) ｫJasienica Ś“lna stanŁ 10ｬ “znacz“ne na 

rysunku ”lanu (`lad “sadnictwa z ”radzie–ów); 
5) ｫJasienica Ś“lna stanŁ 11ｬ “znacz“ne na 

rysun—u ”lanu (`lad “sadnictwa z `redni“wiecza) 
6) ｫJasienica Ś“lna stanŁ 12ｬ “znacz“ne na 

rysun—u ”lanu (`lad “sadnictwa z `redni“wiecza) 
7) ｫJasienica Ś“lna stanŁ 13ｬ “znaczone na ry-

sun—u ”lanu (`lad “sadnictwa z epoki kamienia). 

5. Prace ziemne w zabytku archeologicznym  

i –eg“ “t“czeniu nalewy ”r“wadzić ”“d nadz“rem 
archeologicznym, a ”“ “d—ryciu nawarstwieL 
—ultur“wych ”rze”r“wadzić badania rat“wnicze; 
przed ww. nalewy uzys—ać ”“zw“lenia —“nserwa-

torskie na prace w zabytku. 

6Ł Od—rycie ”rzedmi“tów ”rzy”uszczalnie za-

bytkowych w tra—cie ”r“wadzenia r“bót bud“w-

lanych i ziemnych wymaga: 

1) wstrzymania r“bót m“gących usz—“dzić lub 
zniszczyć “d—ryty ”rzedmi“t; 

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca 

jego odkrycia; 

3) niezwJ“czneg“ ”“wiad“mienia O”“ls—ieg“ 
W“–ewódz—ieg“ K“nserwat“ra źabyt—ów lub Wój-

ta Iambin“wicŁ 
 

RozdziaJ 4 

Ustalenia dotŁ wymagaL wynikających z po-

trzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych 

§ 9. Ustala się nastę”u–ące zasady i wymagania: 

1) na obszarze zabudowanym, w przestrzeni 

”ubliczne– dróg ”ublicznych na terenach “znaczo-

nych symbolami KDZ; KDd i na terenach parkin-

gów d“”uszcza się umieszczanie tablic inf“rma-

cyjnych i re—lam (na n“`ni—ach “ wys“—“`ci nie 
prze—racza–ące– 6,0 m) oraz dodatkowych nasa-

dzeL zieleni; 
2) za—azu–e się nadwieszania elementów inf“r-

macyjnych i n“`ni—ów re—lam“wych nad ulicami  
z wy–ąt—iem czas“wych de—“rac–i `wiątecznych; 

3) na—azu–e się d“st“s“wanie n“`ni—ów re—la-

mowych umieszczanych na budynkach do wiel-

—“`ci, —“l“rysty—i i wystroju elewacji oraz nie-

”rzesJanianie detalu archite—t“niczneg“ budyn—uŁ 
 

RozdziaJ 5 

Ustalenia dot. granic i sposobów zagospodaro-

wania terenów lub obiektów podlegających ochro-

nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepi-

sów (w tym terenów i obszarów narawonych na 

niebezpieczeLstwo powodzi) 

§ 10.1Ł Ochr“nie ”“dlega ”“J“w“ny w caJ“`ci 
w granicach ”lanu GJówny źbi“rni— Wód P“d-

ziemnych Nr 338 ｭSubzbi“rni— Pacz—ów - Niemo-

dlinｬ, stan“wiący “bszar wys“—ie– “chr“ny wód 
podziemnych w za—resie wyni—a–ącym z ustaleL 
planu i ”rze”isów szczególnychŁ 

2Ł Ochr“nie ”“dlega ”“J“w“ny w granicach 

”lanu ”“tenc–alny ”ar— —ultur“wy ｫŚ“lina Nysy 
KJ“dz—ie–ｬ (w granicach “—re`l“nych na rysun—u 
”lanu) stan“wiący “bszar wys“—ie– “chr“ny —ra-

jobrazu, ”“winien uwzględniać na—azy i zakazy 

“—re`l“ne w ”rze”isach szczególnychŁ 
3Ł Teren “b–ęty ”lanem ”“J“w“ny –est w caJo-

`ci w strefie “chr“ny ”“`rednie– u–ęć i uródeJ wo-

dy dla miasta Wr“cJawia zatwierdz“ne– decyz–ą 
Urzędu W“–ewódz—ieg“ we Wr“cJawiu nr RLShwI 

053/17/74 z 31 marca 1974 r. 

4Ł W strefie “chr“nne– “—re`l“ne– w pkt.2 na-

lewy ”rzestrzegać “b“wiązu–ących za—azów, na-

—azów i “graniczeL wyni—a–ących z ww. decyzji  

i ”rze”isów szczególnychŁ 
5Ł WzdJuw cie—ów naturalnych i sztucznych 

za—azu–e się wprowadzania zabudowy w pasach 

terenu o szer“—“`ci minŁ 5 m (licząc “d górne– 
—rawędzi brzegu cie—ów) w celu um“wliwienia 
administrat“r“m cie—ów wy—“nywania ”rac re-

montowo - administracyjnych. 

 

RozdziaJ 6 

Ustalenia dot. zasad i warunków podziaJu nie-

ruchomo`ci 

§ 11. Ustala się nastę”u–ące zasady i warunki: 

1) ”“dziaJ terenu d“—“nać zg“dnie z rysunkiem 

planu; 

2) d“”uszcza się ”“dziaJy nieruch“m“`ci wg 
zasad “—re`l“nych w ustaleniach szczegóJ“wych 
w § 6Ł 

 

RozdziaJ 7 

Ustalenia dot. zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

§ 12. Ustala się nastę”u–ące zasady: 
1) utrzymu–e się ”“dstaw“wy u—Jad dróg (ulic) 

publicznych oparty na: 

a) istnie–ące– dr“dze w“–ewódz—ie– 406 w kla-

sie ｭźｬ “znacz“ne– symb“lem KŚźŁ; 
b) istnie–ące– dr“dze ”“wiat“we– 1531 w kla-

sie ｭźｬ “znacz“ne– symb“lem KŚźŁŁ; 
c) istnie–ące– dr“dze ”“wiat“we– 1534 w klasie 

ｭźｬ “znacz“ne– symb“lem KŚźŁ; 
d) istnie–ące– dr“dze ”“wiat“we– 1605 w kla-

sie ｭźｬ “znacz“ne– symb“lem KŚźŁ; 
e) u—Jadzie istnie–ących i ”r“–e—t“wanych dróg 

dojazdowych w —lasie ｭŚｬ “znacz“nych symbo-

lem KŚd “raz dróg d“–azd“wych wewnętrznych 
oznaczonych symbolem KDw; 

2) zgodnie z ustaleniami studium uwarunko-

waL i —ierun—ów zag“s”“dar“wania ”rzestrzen-

neg“ gmŁ Iambin“wice d“”uszcza się bud“wę 



Śzienni— Urzęd“wy 

W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 99 ｦ 6120 ｦ Poz. 1136 

 

“be–`cia dr“g“weg“ w ciągu dr“gi w“–ewódz—ie– 
nr 406 przy czym ostateczny przebieg i warunki 

realizacy–ne ustal“ne z“staną w oparciu o przepi-

sy szczególne; 
3) ”arametry dróg ”ublicznych ”“winny być 

zgodne z ”rze”isami szczególnymi (warun—ami 
technicznymi dróg); 

4) sieci infrastru—tury techniczne– niezwiązane 
z ”“trzebami zarządzania dr“gami lub ”“trzebami 
ruchu dr“g“weg“ nalewy wy—“nywać ”“za ”asem 
dr“g“wym dróg; 

5) d“”uszcza się w szczególnie uzasadni“nych 
”rzy”ad—ach za zg“dą źarządcy dr“gi, w liniach 

rozgraniczenia dróg ”ublicznych ”r“wadzenie 
sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne–; 

6) dla terenów “ funkcjach mieszkaniowych  

i “`wiat“wych graniczących z dr“gą w“–ewódz—ą 
nr 406 na—azu–e się w”r“wadzenie ”rzez inwesto-

rów urządzeL minimalizu–ących negatywne od-

dziaJywanie haJasu —“muni—acy–neg“ dróg ”u-

blicznych; 

7) uzbrojenie w sieć w“d“ciąg“wą, —analizac–i 
sanitarnej i deszcz“we–, gaz“wą, ele—tr“energe-

tyczną, tele—“muni—acy–ną; 
8) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 

d“”uszcza się gr“madzenie `cie—ów w szczelnych 

zbiornikach wybieralnych; 

9) d“”uszcza się bud“wę, ”rzebud“wę, r“zbu-

d“wę “raz li—widac–ę istnie–ących sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej; 

10) d“”uszcza się bud“wę, ”rzebud“wę, r“z-

bud“wę “raz li—widac–ę istnie–ących sieci i urzą-
dzeL infrastru—tury techniczne–; 

11) sieci infrastru—tury techniczne– realiz“wać 
jako podziemne; 

12) d“”uszcza się bud“wę u—Jadu ele—tr“ener-

getyczneg“ WN,_N,NN; 
13) d“”uszcza się l“—alizac–ę stac–i transf“rma-

torowych WN/NN i innych “bie—tów i urządzeL 

ele—tr“energetycznych ”rzy zach“waniu wJa`ci-

wych warun—ów technicznych i wym“gów ”rawa 
energetycznego; 

14) d“”uszcza się wy—“rzystanie linii sieci 
elektroenergetycznych i linii sieci telekomunika-

cyjnych dla potrzeb sieci telekomunikacyjnych  

i internetowej; 

15) na—azu–e się l“—alizac–ę linii 110 —V TuJo-

wice ｦ Hajduki wg rysunku planu (z dopuszcze-

niem korekt jej przebiegu w granicach dziaJ—i) 

RozdziaJ 8 

Ustalenia dotŁ sposobów i terminów tymcza-

sowego zagospodarowania, urządzenia i uwytko-

wania terenów 

§ 13. Ustala się nastę”u–ące warun—i: 
1) d“ czasu realizac–i ustaleL mie–sc“weg“ 

planu, tereny przewidziane do nowego przezna-

czenia m“gą być uwyt—“wane w s”“sób d“tych-

czas“wy; ”“d warun—iem ich ud“stę”nienia dla 
wy—“nania dróg ”ublicznych i uzbrojenia w zakre-

sie wyni—a–ącym z ustaleL mie–sc“weg“ ”lanu; 
2) w”r“wadza się za—az realizac–i “bie—tów 

—ubatur“wych —“lidu–ących z docelowym zago-

spodarowaniem terenu; 

3) za—azu–e się bud“wy “bie—tów tymczaso-

wych. 

 

ŚZIAI III 
OPIATY OŚ WZROSTU WARTO_CI NIśRU-

CHOMO_CI 

§ 14. Ustala się nastę”u–ące staw—i ”r“cen-

t“we stan“wiące ”“dstawę d“ “—re`lania “”Jaty, 
o —tóre– m“wa w art. 36 ust. 4 ustawy: 

1) dla wszyst—ich terenów “b–ętych ”lanem 
ustala się staw—ę w wys“—“`ci 30%Ł 

 

ŚZIAI IV 

PRZśPISY KOKCOWś 

§ 15. Wy—“nanie uchwaJy ”“wierza się Wój-

t“wi Gminy Iambin“wiceŁ 
 

§ 16. UchwaJa ”“dlega “gJ“szeniu w Dzienniku 

Urzęd“wym W“–ewództwa O”“ls—ieg“ i wchodzi 

w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia “gJ“szeniaŁ 
 

 Przew“dniczący  
Rady Gminy 

JarosJaw Gawlik 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
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źaJączni— nr 1 

d“ UchwaJy Nr XXXIX/243/10 

Rady Gminy Iambin“wice 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 
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źaJączni— nr 2 

d“ UchwaJy Nr XXXIX/243/10 

Rady Gminy Iambin“wice 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego wsi Jasienica, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, —tóre nalewą d“ zadaL 
wJasnych gminy “raz zasadach ich finans“wania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związ—u z art. 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 

poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 

1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 

1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 

1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r.  

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237) i art. 167 

ust. 2 pkt 1 ustawy 30 czerwca 2005 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze 

zm.) Rada Gminy w Iambin“wicach r“zstrzyga, 

c“ nastę”u–e: 
 

1Ł S”“sób realizac–i za”isanych w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego wsi 

Jasienica zadaL z zakresu infrastruktury technicz-

ne–, —tóre nalewą d“ zadaL wJasnych gminy: 
1Ł1 źadania wJasne gminy 

źadania wJasne gminy “be–mu–ą dr“gi ”ublicz-

ne projektowane wraz z infrastru—turą “be–mu–ącą 
w“d“ciąg, —analizac–ę deszcz“wą, —analizac–ę 
sanitarną: 

- drogi dojazdowe projektowane o parametrach 

“—re`l“nych w te—`cie ”lanu dla dróg ”ublicznych 
oznaczone symbolami KDd o dJug“`ci 100 m; 

- sieć w“d“ciąg“wa “ dJug“`ci 99 m, 
- sieć —analizac–i deszcz“we– “ dJug“`ci 99 m, 
- sieć —analizac–i sanitarne– “ dJug“`ci 2039 m, 
- ”r“–Ł rur“ciąg tJ“czny `cie—ów “ dJug“`ci 

1100 m. 

1Ł2 S”“sób realizac–iŁ 
Realizacja ww. zadaL wJasnych gminy “dby-

wać się będzie ”“”rzez tryb zamówieL publicz-

nychŁ źdania te ”“winny być uwzględni“ne  
w wieloletnim planie inwestycyjnym i wprowa-

dzone do wieloletniego planu finansowego  

(“—Ł 15 lat)Ł źadania realiz“wane będą siJami wJa-

snymi. 

2. Zasady finansowania zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

—tóre nalewą d“ zadaL wJasnych gminy zg“dnie  
z przepisami o finansach publicznych. 

tródJem finans“wania zadaL “—re`l“nych  
w pkt 1Ł1 będą: 

- d“ch“dy wJasne, 
- dotacje, 

- —redyty, ”“wycz—i ”referency–ne, 
- `r“d—i ”“m“c“we UE. 

Przewidu–e się, we ”“tenc–alny udziaJ innych 
inwest“rów w finansowaniu ww. zadaL m“we 
”rze—r“czyć 30% na—Jadu finans“weg“Ł 

 

 

 

źaJączni— nr 3 

d“ UchwaJy Nr XXXIX/243/10 

Rady Gminy Iambin“wice 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do projek-

tu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego wsi Jasienica Dolna 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 w związ—u 
z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80 poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41, 

Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 

Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 

Nr 225, poz. 1635; z 2007r. Nr 127, poz. 880;  

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 

1237), 

 

Bi“rąc ”“d uwagę stan“wis—“ Wó–ta “ nie-

zgJ“szeniu uwag d“ ”r“–e—tu ”lanu wyJ“w“neg“ 
d“ ”ubliczneg“ wglądu, nie r“zstrzyga się “ spo-

sobie ich rozpatrzenia. 

2 

 

  


