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UCHWAIA NR XXXVIIł289ł2ŃńŃ 

RAŚŹ GMINŹ TUSźÓW NAROŚOWŹ 

 z dnia 17 marca 2010 r. 

  
w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zabudowy miesz—aniowe– –ednorodzinne– z usJugami towarzyszącymi 
w mie–scowo`ciach Sarnów i Czajkowa 

 
ŚziaJa–ąc na ”odstawie artŁ ń8, ust. 2,  

pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ｦ (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, 

poz. 1591 z ”óunie–szymi zmianami) oraz artŁ 2Ń  
ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ｦ 

(Dz. U. Nr 80 z 2003 roku, poz. 717 z ”óunie–szymi 
zmianami) Rada Gminy w Tuszowie Narodowym po 

stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami ｭStudium 
uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
przestrzennego gminy Tuszów Narodowyｬ 
uchwalonego uchwaJą Nr XXIVłń36/01 Rady Gminy 

w Tuszowie Narodowym z dnia 31.10.2001 roku oraz 

I zmianą ｭStudiumｬ, uchwaloną uchwaJą  
Nr XXXIV/288/2009 Rady Gminy w Tuszowie 

Narodowym z dnia 17 marca 2010 roku, uchwala co 

następuje: 

RozdziaJ I 

Postanowienia ogólne 

§ 1. ńŁ Uchwala się miejscowy plan 

zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami 
towarzyszącymi w mie–scowo`ciach Sarnów 
i Czajkowa, zwany dalej planem. 

2Ł Plan obe–mu–ący obszar o powierzchni  

o—Ł 66ha, ”oJowony –est na ”óJnoc od drogi powiatowej 

relacji Tuszów Narodowy ｦ Sarnów, na zachód od 
istnie–ące– zabudowy zagrodowe– wsi SarnówŁ Od 
zachodu i ”óJnocy granicę ”lanu stanowią uwyt—i rolne 
i cieki wodne. 

3Ł Ustalenia zmiany ”lanu s—Jada–ą się z: 

1)  te—stu ninie–sze– uchwaJy, 

2)  rysunku zmiany planu w skali 1:1000, 

stanowiący źaJączni— Nr ń do ninie–sze– uchwaJy, 
będący –e– integralną czę`cią, 

3)  źaJączni—iem do ninie–sze– uchwaJy –est: 
źaJączni— Nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą 
do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania 

§ 2. ńŁ Ustala się nastę”u–ące symbole dla 
o—re`lenia ”odstawowego ”rzeznaczenia terenów: 

1)  MN ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 

2)  MN-U ｦ tereny zabudowy mieszkaniowo ｦ 

usJugowe–; 

3)  U ｦ tereny zabudowy usJugowe–, w tym 

handlowej; 

4)  Uo ｦ tereny usJug o`wiaty; 

5)  US ｦ tereny usJug s”ortu; 

6)  Zn ｦ tereny zieleni nieurządzone–; 

7)  WS ｦ tereny wód ”owierzchniowych; 

8)  K ｦ teren (przepompowni) ”om”owni `cie—ów; 

9)  E ｦ teren stacji transformatorowej; 

10)  tereny komunikacji drogowej ｦ publicznej: 

a)  KDL ｦ tereny drogi lokalnej ｦ klasy L, 

b)  KDD ｦ tereny drogi dojazdowej ｦ klasy D, 

11)  tereny komunikacji drogowej ｦ wewnętrzne–: 

a)  Kxj ｦ tereny ciągów ”ieszo ｦ jezdnych, 

b)  Kxr ｦ tereny ciągów ”ieszo ｦ rowerowych. 

2Ł W granicach —awdego z terenów, o —tórych 
mowa w pkt 1 w zakresie przeznaczenia i zasad 

zagospodarowania terenów obowiązu–ą Jącznie 

1)  ustalenia ogólne zawarte w rozdziale II niniejszej 

uchwaJy, 

2)  ustalenia szczegóJowe dotyczące 
”oszczególnych terenów, zawarte w rozdziale III 

niniejszej uchwaJyŁ 

§ 3. Ile—roć w dalszych przepisach jest mowa o: 

1. uchwale ｦ nalewy ”rzez to rozumieć UchwaJę 
Rady Gminy Tuszów Narodowy obe–mu–ącą ustalenia 

wymienione w te—`cie ninie–sze– uchwaJy oraz ustalenia 

w zaJączni—u Nr ń oraz rozstrzygnięcie zawarte 
w zaJączni—ach Nr 2 i Nr 3; 

2. rysunku planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
rysunek planu na mapie w s—ali ń:ńŃŃŃ stanowiący 
zaJączni— do ninie–sze– uchwaJy; 

3. przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć ta—ie ”rzeznaczenie, —tóre ”owinno 
”rzewawać na danym obszarze, wyznaczonym liniami 
rozgranicza–ącymi tznŁ za–mować więce– niw  
50% obszaru; 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 40  - 3187 -  Poz. 935 
 

4Ł ”rzeznaczeniu uzu”eJnia–ącym ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć rodza–e ”rzeznaczenia inne niw 
podstawowe, które uzu”eJnia–ą lub wzbogaca–ą 
”rzeznaczenie ”odstawowe, za–mu–ąc mnie– niw  
50% obszaru; 

5. przeznaczeniu dopuszczalnym ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć ”rzeznaczenie inne niw ”odstawowe lub 
uzu”eJnia–ące, —tórego realizacja na danym terenie 

wynika z niezbędnego uzu”eJnienia infrastru—tury 
przestrzennej lub technicznej, i —tóra nie —olidu–e 
z funkcjami podstawowymi; 

6. terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć teren 
o o—re`lonym rodza–u ”rzeznaczenia wyznaczony na 
rysun—u ”lanu liniami rozgranicza–ącymi i oznaczony 

symbolem literowym bądu cyfrowo ｦ literowym; 

7Ł usJugach lub obie—tach usJugowo ｦ 

handlowych ｦ nalewy ”rzez to rozumieć obie—ty 
budowlane, pomieszczenia w budynkach i urządzenia 
sJuwące do dziaJalno`ci, —tóre– celem jest zaspokojenie 

”otrzeb ludno`ci, a nie wytwarzanie bez”o`rednio 
metodami ”rzemysJowymi dóbr materialnych; 

8. nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć granicę, ”oza —tórą za—azu–e się 
lokalizacji zabudowy kubaturowej, z mowliwo`cią 
wysunięcia ”oza linię zabudowy schodów, wy—uszy, 
gan—ów, gzymsów oraz innych detali 
architektonicznych; 

9Ł obowiązu–ące– linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć linię ogranicza–ącą teren, na —tórym 
do”uszcza się wznoszenie budyn—ów, oraz na —tóre– 
musi być usytuowana zewnętrzna `ciana budyn—u; 

ńŃŁ ws—auni— zabudowy ｦ rozumie się ”rzez to 
warto`ć liczbową wyrawa–ąca stosune— sumy 
powierzchni caJkowitej wszystkich kondygnacji 

nadziemnych mierzone– ”o obrysie zewnętrznym 
budyn—ów istnie–ących i lokalizowanych na dziaJce do 
”owierzchni caJ—owite– dziaJ—i budowlane– lub terenu 
wyznaczonego liniami rozgranicza–ącymi 
i ”rzeznaczonego ”od zabudowę; 

ńńŁ ”rzedsięwzięciu uciąwliwym ｦ rozumie się 
”rzez to ingerenc–ę w `rodowis—o, ”olega–ącą na 
prze—sztaJceniu lub zmianie sposobu wykorzystania 

terenu, wymaga–ącą ”rze”rowadzenia ”ostę”owania 
w s”rawie oceny oddziaJywania na `rodowis—o 
w trybie ”rze”isów odrębnych, z wy–ąt—iem dróg i sieci 

uzbrojenia terenu. 

RozdziaJ II 

Ustalenia obowiązu–ące na caJym obszarze  
ob–ętym planem 

§ 4. Zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu 
”rzestrzennego oraz wymagaL wyni—a–ących 
z —sztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznychŁ 

ńŁ Ustala się za—az tymczasowego 
zagospodarowania i uwyt—owania terenów za wy–ąt—iem 
wykorzystania zgodnie z dotychczasowym 

uwyt—owaniem; za—az nie dotyczy obie—tów 
niezbędnych w czasie prowadzenia robót budowlanychŁ 

2Ł Na terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę 
wyznacza się nie”rze—raczalną i obowiązu–ącą linię 
zabudowy (odlegJo`ci zabudowy o—re`lono w rozdziale 

III ｦ ustalenia szczegóJowe)Ł Tereny, —tórych istnie–ące 
przeznaczenie nie jest zgodne z ustaleniami planu 

mie–scowego mogą być wy—orzystane w s”osób 
dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania 

zgodnego z planem. 

3Ł Wyznacza się nie”rze—raczalną linię zabudowy 
gospodarczo ｦ garawowe– wolnosto–ące– zgodnie 
z rysunkiem planu. 

4Ł Ustala się ”oziom zerowy budyn—ów 
mieszkalnych do 1,2m nad poziom jezdni 

”ro–e—towanych drógŁ 

5Ł źa—azu–e się lo—alizowania obie—tów 
”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi oraz lo—alizowania 
nasadzeL zieleni wysokiej w odlegJo`ci mnie–sze– niw 
4Ń,Ńm od osi linii ele—troenergetyczne– na–wywszych 
na”ięć 4ŃŃ—VŁ 

6Ł źa—azu–e się lo—alizowania obie—tów 
”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi oraz lo—alizowania 
nasadzeL zieleni wysokiej w odlegJo`ci mnie–sze– niw 
7,5m od osi linii elektroenergetycznej 15kV. 

7Ł źa—azu–e się lo—alizowania zabudowy oraz 
lo—alizowania wyso—ich nasadzeL w odlegJo`ci nie 
mnie–sze– niw 5,Ńm od stac–i transformatorowych 
15/0,4kV. 

8Ł Warun—iem realizac–i zabudowy na dziaJce –est 
dostę” te– dziaJ—i do drogi ”ubliczne–Ł 

9Ł Śo”uszcza się sytuowanie re—lam na terenach 
”rzeznaczonych ”od zabudowę w formie: 

1)  sJu”ów re—lamowych o wyso—o`ci nie wię—sze– 
niw 3m; 

2)  tablic, neonów i e—ranów w obrysie 

zewnętrznym nie wię—szym niw 8mŁ 

10. Dopuszcza się lo—alizac–ę nie wyznaczonych 
na rysun—u ”lanu urządzeL, sieci i obie—tów 
infrastruktury technicznej o lokalnym charakterze, 

niezbędnych do obsJugi terenówŁ 

§ 5. źasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody 
i krajobrazu kulturowego. 

1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usJugami towarzyszącymi ustala się 
za—az lo—alizac–i ”rzedsięwzięć wymaga–ących 
”rze”rowadzenia ”ostę”owania w sprawie oceny 

oddziaJywania na `rodowis—o, z wyJączeniem urządzeL 
i sieci infrastru—tury techniczne–, niezbędnych do 
obsJugi terenu, z wyJączeniem lo—alizac–i infrastru—tury 

techniczne– niezbędne– dla obsJugi terenuŁ 

2Ł Ustala się —onieczno`ć zachowania warun—ów 
wyni—a–ących z ”oJowenia terenów w obrębie GJównego 
źbiorni—a Wód Podziemnych Nr 425 ｭŚębica ｦ Stalowa 

Wola ｦ Rzeszówｬ ”o”rzez zastosowanie rozwiązaL 
technicznych i technologicznych, nie ”owodu–ących 
zagroweL dla `rodowis—a wodnego i mogących 
do”rowadzić do s—awenia wód ”odziemnych 
i powierzchniowych: 
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1)  w za—resie gos”odar—i `cie—owe–; 

2)  od”rowadzenie wód o”adowych z terenów tras 
—omuni—acy–nych, ”ar—ingów i terenów 
zabudowy usJugowej. 

3Ł W”rowadza się do”uszczalne ”oziomy haJasu 
w `rodowis—u: 

1)  dla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolem MN ｦ do”uszczalny ”oziom haJasu 
w `rodowis—u –a— dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2)  dla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolem MN,U ｦ do”uszczalny ”oziom haJasu 
w `rodowis—u –a— dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej ; 

3)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem US ｦ dopuszczalny ”oziom haJasu 
w `rodowis—u –a— dla terenów re—reacy–no ｦ 

wypoczynkowych poza miastem; 

4)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem Uo, do”uszczalny ”oziom haJasu 
w `rodowis—u –a— dla terenów zabudowy 
związane– ze staJym lub czasowym ”obytem 
dzieci i mJodziewyŁ 

§ 6. źasady —sztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowanie terenu. 

ńŁ źasady ”odziaJu terenu na dziaJki: 

1)  linie rozgranicza–ące tereny o równym 
”rzeznaczeniu stanowią obowiązu–ące linie 
”odziaJu terenu na dziaJ—i; 

2)  minimalne szero—o`ci frontów dziaJe—: 

a)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

 w zabudowie szeregowej ｦ 8,0m 

 w zabudowie bliuniacze– ｦ 12,0m 

 w zabudowie wolnosto–ące– ｦ 18,0m 

b)  dla zabudowy mieszkaniowo ｦ usJugowe– 
(MN,U) ｦ 22m, 

3)  minimalne powierzchnie nowo wydzielonych 

dziaJe—: 

a)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

 w zabudowie szeregowej ｦ 280m2 

 w zabudowie bliuniacze– ｦ 420m2 

 w zabudowie wolnosto–ące– ｦ 800m2 

b)  dla zabudowy mieszkaniowo ｦ usJugowe– 
(MN,U) ｦ 1400m2, 

4)  ”oJowenie granic nowo wydzielonych dziaJe— 
w stosun—u do ”asa drogowego ”od —ątem  
60o do 90o . 

§ 7. Zasady rozbudowy i budowy systemu 

komunikacyjnego 

ńŁ Ustala się u—Jad —omuni—acy–ny dróg 
publicznych dla obsJugi —omuni—acy–ne– terenów 
ob–ętych ”lanem i ”owiązania z u—Jadem 
komunikacyjnym zewnętrznym, oznaczony na rysun—u 
planu symbolami: 

1)  KDL ｦ droga lokalna; 

2)  KDD ｦ droga dojazdowa. 

2Ł Ustala się u—Jad —omuni—ac–i wewnętrzne– 
oznaczony na rysunku planu symbolami: 

1)  Kxj ｦ ciąg ”ieszo ｦ jezdny; 

2)  Kxr ｦ ciąg ”ieszo ｦ rowerowy. 

3. Dopuszcza się realizac–ę ciągów ”ieszych 
ogólnodostę”nych oraz `ciewe— rowerowych w liniach 

rozgranicza–ących dróg ”ublicznych i terenów 
usJugowychŁ 

4Ł Ustala się obsJugę w zakresie miejsc 

parkingowych: 

1)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ｦ 

minimum 1 mie–sce ”ar—ingowe na dziaJce 
o”rócz mie–sca w garawu; 

2)  w ”rzy”ad—u wystą”ienia ”rzeznaczenia 
dopuszczalnego ｦ usJug, dodat—owo min 
1 miejsce parkingowe (max 4 miejsca 

parkingowe) w obrębie dziaJ—i w zalewno`ci od 
rodza–u usJug; 

3)  dla zabudowy usJugowej ｦ nie mnie– niw 
2 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych oraz 

2 mie–sca na —awde 5Ńm2 ”owierzchni 
uwyt—owe– usJug; 

4)  do”uszcza się lo—alizac–ę mie–sc ”ar—ingowych 
w liniach rozgranicza–ących ulic —lasy L i D 

w formie: 

a)  zatok postojowych, 

b)  dodatkowych ”asów ”osto–owychŁ 

§ 8. Zasady rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej 

1. W zakresie elektroenergetyki: 

1)  zasilanie w energię ele—tryczną 
z projektowanych stacji transformatorowych 

15/0,4kV, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem E (1E i 2E), 

2)  do”uszcza się mowliwo`ć lo—alizac–i nowych 
stacji wraz z rozbudową sieci zasila–ące–, 

2. W zakresie telekomunikacji ｦ ”odJączenie 
projektowanej zabudowy do sieci teletechnicznej 

systemem przewodowym w ciągach ”ro–e—towanych 
dróg; 
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3. W zakresie gazownictwa: 

1)  zaopatrzenie z istnie–ące– sieci `rednio”ręwne– 
”rzebiega–ące– ”oza granicami ”lanu , 

2)  redu—c–a ci`nienia `rednio”ręwnego na nis—ie 
nastą”i u odbiorcy za ”omocą indywidualnych 
reduktorów, 

4. W zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ｦ pokrycie 

potrzeb cieplnych poprzez indywidualne systemy 

grzewcze, wy—orzystu–ące –a—o czynni— grzewczy 
”aliwa s”eJnia–ące do”uszczalne normy e—ologiczne; 

5. W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a)  z istnie–ącego u–ęcia gminnego ”o”rzez istnie–ącą 
sieć Ø ńńŃmm i projektowaną sieć wodociągową  
Ø 9Ń-110mm, 

b)  ”rzy rozbudowie sieci wodociągowe– nalewy 
zabez”ieczyć mowliwo`ć realizac–i hydrantów 
przeciw”owarowych, 

c)  wy—lucza się mowliwo`ć realizac–i 
indywidualnych u–ęć wody, 

6. W zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej: 

a)  od”rowadzenie `cie—ów —omunalnych  
do projektowanej sieci kanalizacyjnej  

Ø ń6Ń-25Ńmm, s—ąd `cie—i zostaną s—ierowane 
na —omunalną oczyszczalnię `cie—ów do Mielca, 

b)  od”rowadzenie `cie—ów wytworzonych 
w ”rocesie dziaJalno`ci usJugowe– rozwiązać 
indywidualnie, 

c)  do”uszcza się do czasu realizac–i —analizac–i 
sanitarne– indywidualne rozwiązania w zakresie 

gromadzenia i utylizac–i `cie—ów —omunalnych, 

d)  od”rowadzenie wód o”adowych systemem 
kanalizacji deszczowej powierzchniowo do 

odbiornika z zachowaniem ”rze”isów odrębnych 
dotyczących ochrony ziemi oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych, 

7Ł W za—resie usuwania od”adów: 

a)  czasowe gromadzenie od”adów staJych na 
terenie posesji prywatnych przy zabudowie 

jednorodzinnej i usJugowe– w pojemnikach 

przeznaczonych na ten cel, 

b)  odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej 

dziaJalno`ci usJugowe– będą wy—orzystywane lub 
unieszkodliwiane na warun—ach ”rzy–ętych 
w gminie,. 

8Ł Śo”uszczalna –est, bez znamion odstę”stwa, 
—ore—ta ”rzebiegu ciągów infrastru—tury technicznej. 

RozdziaJ III 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 9. ńŁ Wyznacza się tereny ”od zabudowę 
miesz—aniową –ednorodzinną wolnosto–ącą, oznaczone 
na rysunku planu symbolem MN (od 1MN do 6MN), 

jako przeznaczenie podstawowe. 

2Ł Ja—o ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące do”uszcza 

się mowliwo`ć lo—alizac–i: 

1)  wolnosto–ących budyn—ów garawowo ｦ 

gospodarczych; 

2)  usJug nieuciąwliwych lub handlu w parterze 

budynku mieszkalnego lub w budynku 

gospodarczym; przy czym powierzchnia 

uwyt—owa fun—c–i do”uszczalne– nie mowe 
”rze—raczać 3Ń% sumy ”owierzchni uwyt—owe– 
budyn—ów zlo—alizowanych na –edne– dziaJce 
i ”od warun—iem za”ewnienia niezbędne– liczby 
miejsc parkingowych; 

3)  utwardzonych miejsc parkingowych 

i niezbędnych do–azdów dla obsJugi 
przeznaczenia podstawowego. 

4)  obie—tów maJe– archite—tury; 

5)  urządzeL i sieci infrastruktury technicznej; 

6)  utwardzonych miejsc parkingowych 

i niezbędnych do–azdów dla obsJugi 
przeznaczenia podstawowego. 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

1)  wyznacza się obowiązu–ące linie zabudowy od 

linii rozgranicza–ących dróg: 

a)  KDL ｦ 10,0m, 

b)  KDD ｦ 8,0m, 

2)  ws—auni— intensywno`ci zabudowy do Ń,5; 

3)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– nie mnie– 
niw 2Ń% ”owierzchni dziaJ—i; 

4)  nie do”uszcza się grodzenia ”oses–i od strony 

ciągów —omuni—acy–nych ”rzy uwyciu 
prefabrykowanych ”rzęseJ betonowych 
(do”uszcza się zastosowanie ”refabry—owanych 
—sztaJte— betonowych do budowy sJu”—ów 
i mur—ów co—oJowych z awurowym 
wy”eJnieniem ”rzęseJ elementami drewnianymi 
lub metalowymi). 

4. Forma archite—toniczna budyn—ów 
mieszkalnych: 

1)  wyso—o`ć budyn—ów do dwóch —ondygnac–i 
nadziemnych, maksymalnie 9,0m w tym 

”oddasza uwyt—owe; 

2)  dachy dwu-lub wielospadowe o —ącie nachylenia 
gJównych ”oJaci od 3Ńo do 45o; 

3)  u—Jad —alenicy równolegJy lub ”rosto”adJy do 
drogi; 

4)  ”o—rycie dachów w ciemnej kolorystyce; 

5)  do”uszcza się do`wietlenie ”oddaszy za ”omocą 
lu—arn lub o—ien ”oJaciowych; 

6)  —olorysty—a `cian zewnętrznych –asna 
z mowliwo`cią zastosowania ciemnych detaliŁ 
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5. Forma architektoniczna budyn—ów 
”omocniczych (gos”odarcze, garawe lub o ”oJączonych 
funkcjach): 

1)  usytuowanie budyn—ów w tyle dziaJ—i za 
budynkiem mieszkalnym w narowach dziaJ—i bądu 
we ws”ólne– granicy dziaJe— –a—o wolnosto–ące; 

2)  budynki o jednej kondygnacji nadziemnej 

o wyso—o`ci do 6,Ńm do —alenicy lub szczytu 
dachu; 

3)  do”uszcza się realizac–ę garawu dobudowanego 
lub wbudowanego w bryJę budyn—u 
mieszkalnego, przy zachowaniu 

nie”rze—raczalne– lub obowiązu–ące– linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

4)  powierzchnia zabudowy dla budyn—ów 
garawowo ｦ gospodarczych maksymalnie 50m2; 

5)  dachy dwuspadowe lub czterospadowe, o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych od 3Ńo do 45o, 
zharmonizowane z budynkiem mieszkalnym; 

6)  do”uszcza się dachy –ednos”adowe dla 
budyn—ów realizowanych ”rzy granicy dziaJ—i; 

7)  dla garawy dobudowanych do budyn—ów 
miesz—alnych, do”uszcza się dachy ”Jas—ie ｦ 

stropodachy; 

8)  ”o—rycie dachów dostosowane do ”o—rycia 
budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na tej 

same– dziaJce; 

9)  —olorysty—a `cian zewnętrznych budynku 

zharmonizowana z budynkiem mieszkalnym 

w obrębie te– same– dziaJ—i; 

10)  nie do”uszcza się realizac–i garawy blaszanychŁ 

§ 10. ńŁ Wyznacza się tereny ”od zabudowę 
miesz—aniową –ednorodzinną bliuniaczą, oznaczone na 
rysunku planu symbolem MN (od 7MN do 13MN), jako 

przeznaczenie podstawowe. 

2Ł Ja—o ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące do”uszcza 
się mowliwo`ć lo—alizac–i: 

1)  wolnosto–ących obie—tów garawowo ｦ 

gospodarczych; 

2)  usJug nieuciąwliwych w parterze budynku 

mieszkalnego lub w budynku gospodarczym; 

”rzy czym ”owierzchnia uwyt—owa fun—c–i 
do”uszczalne– nie mowe ”rze—raczać 3Ń% sumy 
”owierzchni uwyt—owe– budyn—ów 
zlokalizowanych na –edne– dziaJce i wymagać 
urządzenia więce– niw dwóch mie–sc 
parkingowych; 

3)  zieleni ozdobnej; 

4)  obie—tów maJe– architektury; 

5)  urządzeL i sieci infrastruktury technicznej; 

6)  utwardzonych miejsc parkingowych 

i niezbędnych do–azdów dla obsJugi 
przeznaczenia podstawowego. 

3Ł W granicach terenów, o —tórych mowa  
w ustŁ ń, obowiązu–e za—az lo—alizac–i tymczasowych 
obiektów budowlanych za wy–ąt—iem za”lecza budowyŁ 

4Ł źasady —sztaJtowania i zagospodarowania 

terenem: 

1)  wyznacza się obowiązu–ące linie zabudowy od 
linii rozgranicza–ących dróg: 

a)  KDL ｦ 10,0m, 

b)  KDD ｦ 8,0m, 

2)  ws—auni— intensywno`ci zabudowy do Ń,5; 

3)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– nie mnie– 
niw 2Ń% ”owierzchni dziaJ—i; 

4)  nie do”uszcza się grodzenia ”oses–i od strony 
ciągów —omuni—acy–nych ”rzy uwyciu 
prefabrykowanych ”rzęseJ betonowych 
(do”uszcza się zastosowanie ”refabry—owanych 
—sztaJte— betonowych do budowy sJu”—ów 
i mur—ów co—oJowych z awurowym 
wy”eJnieniem ”rzęseJ elementami drewnianymi 
lub metalowymi). 

5Ł Forma archite—toniczna budyn—ów 
mieszkalnych: 

1)  wyso—o`ć budyn—ów do dwóch —ondygnac–i 
nadziemnych, maksymalnie 9,0m w tym 

poddasze uwyt—owe; 

2)  u—Jad —alenicy ”rosto”adJy do bocznych granic 
dziaJ—i; 

3)  dachy dwu-lub czterospadowe o —ącie 
nachylenia gJównych ”oJaci od 3Ńo do 45o; 

4)  ”o—rycie dachów w ciemnej kolorystyce; 

5)  do”uszcza się do`wietlenie ”oddaszy za ”omocą 
lukarn lub o—ien ”oJaciowych; 

6)  —olorysty—a `cian zewnętrznych –asna 
z mowliwo`cią zastosowania ciemnych detaliŁ 

6Ł Forma archite—toniczna budyn—ów garawowo 
ｦ gospodarczych: 

1)  usytuowanie budyn—ów w tyle dziaJ—i za 
budyn—iem miesz—alnym we ws”ólne– granicy 
jak budynki mieszkalne lub jako obiekty 

wolnosto–ące; 

2)  budynki o jednej kondygnacji nadziemnej 

o wyso—o`ci do 6,Ńm do —alenicy lub szczytu 
dachu; 

3)  do”uszcza się realizac–ę garawu dobudowanego 
lub wbudowanego w bryJę budyn—u 
mieszkalnego, przy zachowaniu 

nie”rze—raczalne– lub obowiązu–ące– linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

4)  ”owierzchnia zabudowy dla budyn—ów 
garawowo ｦ gospodarczych maksymalnie 40m2; 
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5)  dachy dwuspadowe lub czterospadowe, o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych od 3Ńo do 45o, 
zharmonizowane z budynkiem mieszkalnym; 

6)  ”o—rycie dachów dostosowane do ”o—rycia 
budyn—ów miesz—alnych zabudowy bliuniacze–; 

7)  —olorysty—a `cian zewnętrznych budyn—u 
zharmonizowana z budynkiem mieszkalnym; 

8)  nie do”uszcza się realizac–i garawy blaszanychŁ 

§ 11. ńŁ Wyznacza się tereny ”od zabudowę 
miesz—aniową –ednorodzinną szeregową, oznaczone na 
rysunku planu symbolem MN (od 14MN do 27MN), 

jako przeznaczenie podstawowe. 

2Ł Ja—o ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące do”uszcza 
się mowliwo`ć lo—alizac–i: 

1)  zieleni ozdobnej; 

2)  obie—tów maJe– archite—tury; 

3)  urządzeL i sieci infrastruktury technicznej; 

4)  utwardzonych miejsc parkingowych 

i niezbędnych do–azdów dla obsJugi 
przeznaczenia podstawowego. 

3Ł W granicach terenów, o —tórych mowa  
w ustŁ ń, obowiązu–e za—az lokalizacji tymczasowych 

obie—tów budowlanych za wy–ąt—iem za”lecza budowyŁ 

4Ł źasady —sztaJtowania i zagospodarowania 

terenem: 

1)  wyznacza się obowiązu–ące linie zabudowy od 
linii rozgranicza–ących dróg: 

a)  KDL ｦ 10,0m, 

b)  KDD ｦ 8,0m, 

2)  ws—auni— intensywno`ci zabudowy od Ń,3 do 
0,6; 

3)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– nie mnie– 
niw 2Ń% ”owierzchni dziaJ—i; 

4)  nie do”uszcza się grodzenia ”oses–i od strony 
ciągów —omuni—acy–nych ”rzy uwyciu 
prefabrykowanych ”rzęseJ betonowych 
(do”uszcza się zastosowanie prefabrykowanych 

—sztaJte— betonowych do budowy sJu”—ów 
i mur—ów co—oJowych z awurowym 
wy”eJnieniem ”rzęseJ elementami drewnianymi 
lub metalowymi). 

5Ł Forma archite—toniczna budyn—ów 
mieszkalnych: 

1)  wyso—o`ć budyn—ów do dwóch —ondygnac–i ｦ 

maksymalnie 9,0m, w tym poddasze uzytkowe; 

2)  dachy dwuspadowe o —ącie nachylenia 
gJównych ”oJaci od 3Ńo do 45o; 

3)  ”o—rycie dachów w ciemnej kolorystyce; 

4)  do”uszcza się budowę zadaszeL nad we–`ciami 
do budyn—ów i w–azdów o ujednoliconej formie 

pod względem —onstru—c–i, materiaJów i pokrycia 

w obrębie –ednego —wartaJu; 

5)  do”uszcza się do`wietlenie ”oddaszy za ”omocą 
lu—arn lub o—ien ”oJaciowych; 

6)  —olorysty—a `cian zewnętrznych –asna 
z mowliwo`cią zastosowania ciemnych detaliŁ 

§ 12. ńŁ Wyznacza się tereny ”od zabudowę 
miesz—aniową –ednorodzinną wolnosto–ącą, oznaczone 
na rysunku planu symbolem MN (od 28MN do 42MN), 

jako przeznaczenie podstawowe. 

2Ł Ja—o ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące do”uszcza 
się mowliwo`ć lo—alizac–i: 

1)  wolnosto–ących budyn—ów garawowo ｦ 

gospodarczych; 

2)  usJug nieuciąwliwych lub handlu w parterze 

budynku mieszkalnego lub budynku 

gospodarczego; przy czym powierzchnia 

uwyt—owa fun—c–i do”uszczalne– nie mowe 
”rze—raczać 3Ń% sumy ”owierzchni uwyt—owe– 
budyn—ów zlo—alizowanych na te– same– dziaJce 
i ”od warun—iem za”ewnienia niezbędne– liczby 
miejsc parkingowych; 

3)  zieleni; 

4)  obie—tów maJe– archite—tury; 

5)  urządzeL i sieci infrastruktury technicznej; 

6)  utwardzonych miejsc parkingowych 

i niezbędnych do–azdów dla obsJugi 
przeznaczenia podstawowego. 

3Ł W granicach terenów, o —tórych mowa  
w ust. 1 obowiązu–e za—az lo—alizac–i tymczasowych 
obie—tów budowlanych za wy–ąt—iem za”lecza budowyŁ 

4Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

1)  wyznacza się obowiązu–ące i nieprzekraczalne 

linie zabudowy od linii rozgranicza–ących dróg: 

a)  KDL ｦ 10,0m, 

b)  KDD ｦ 8,0m, 

2)  ws—auni— intensywno`ci zabudowy do Ń,4; 

3)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– nie mnie– 
niw 2Ń% ”owierzchni dziaJ—i; 

4)  nie do”uszcza się grodzenia ”osesji od strony 

ciągów —omuni—acy–nych ”rzy uwyciu 
prefabrykowanych ”rzęseJ betonowych 
(do”uszcza się zastosowanie ”refabry—owanych 
—sztaJte— betonowych do budowy sJu”—ów 
i mur—ów co—oJowych z awurowym 
wy”eJnieniem ”rzęseJ elementami drewnianymi 
lub metalowymi). 
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5Ł Forma archite—toniczna budyn—ów 
mieszkalnych: 

1)  wyso—o`ć budyn—ów do dwóch —ondygnac–i 
nadziemnych, maksymalnie 9,0m w tym 

”oddasza uwyt—owe; 

2)  dachy dwu-lub wielospadowe o —ącie nachylenia 
gJównych ”oJaci od 3Ńo do 45o; 

3)  u—Jad —alenicy wzdJuw drogi ”ubliczne–Ł 

4)  ”o—rycie dachów w ciemnej kolorystyce; 

5)  do”uszcza się do`wietlenie ”oddaszy za ”omocą 
lu—arn lub o—ien ”oJaciowych; 

6)  —olorysty—a `cian zewnętrznych –asna 
z mowliwo`cią zastosowania ciemnych detaliŁ 

6. Forma architektoniczna budyn—ów 
”omocniczych (gos”odarcze, garawe lub o ”oJączonych 
funkcjach): 

1)  usytuowanie budyn—ów w tyle dziaJ—i za 
budyn—iem miesz—alnym –a—o wolnosto–ących 
lub w granicy dziaJ—i; 

2)  budynki o jednej kondygnacji nadziemnej 

o wyso—o`ci do 6,Ńm do —alenicy lub szczytu 

dachu; 

3)  do”uszcza się realizac–ę garawu dobudowanego 
lub wbudowanego w bryJę budyn—u 
mieszkalnego, 

4)  ”owierzchnia zabudowy dla budyn—ów 
garawowo ｦ gospodarczych maksymalnie 80m2; 

5)  dachy dwuspadowe lub czterospadowe, o —ącie 
nachylenia poJaci dachowych od 3Ńo do 45o, 
zharmonizowane z budynkiem mieszkalnym; 

6)  do”uszcza się dachy –ednos”adowe dla 
budyn—ów realizowanych ”rzy granicy dziaJ—i; 

7)  dla garawy dobudowanych do budyn—ów 
miesz—alnych, do”uszcza się dachy ”Jas—ie ｦ 

stropodachy; 

8)  ”o—rycie dachów dostosowane do ”o—rycia 
budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na tej 

same– dziaJce; 

9)  —olorysty—a `cian zewnętrznych budyn—u 
zharmonizowana z budynkiem mieszkalnym 

w obrębie te– same– dziaJ—i; 

10)  nie do”uszcza się realizac–i garawy blaszanych. 

§ 13. ńŁ Wyznacza się tereny ”od zabudowę 
mieszkaniowo-usJugową (rzemiosJo, usJugi handlu), 
oznaczone na rysunku planu symbolem MN,U (od 

1MN,U do 3MN,U) ｦ jako przeznaczenie podstawowe. 

2Ł –a—o ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące do”uszcza 
się mowliwo`ć lokalizacji: 

1)  obie—tów ”omocniczych związanych z fun—c–ą 
”odstawową; 

2)  budyn—ów garawowo ｦ gospodarczych; 

3)  urządzeL i sieci infrastruktury technicznej; 

4)  obie—tów maJe– archite—tury; 

5)  zieleni ozdobnej i izolacyjnej; 

6)  utwardzonych miejsc parkingowych 

i niezbędnych do–azdów dla obsJugi 
przeznaczenia podstawowego. 

3Ł Obowiązu–e za—az lo—alizac–i tymczasowych 
obie—tów budowlanych za wy–ąt—iem za”lecza budowy. 

4Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

1)  na terenie przeznaczonym ”od zabudowę 
miesz—aniową wyznacza się nie”rze—raczalne 
linie zabudowy od linii rozgranicza–ących  
dróg, oznaczonych na rysun—u ”lanu symbolem 
KDD ｦ 8,0m, 

2)  dla zabudowy usJugowe– wyznacza się 
nieprzekraczalne linie zabudowy od linii 

rozgranicza–ących dróg, oznaczonych na rysunku 

planu symbolem KDD ｦ 3,0m; 

3)  ws—auni— intensywno`ci zabudowy do Ń,5; 

4)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– nie mnie– 
niw ń5%; 

5)  nie do”uszcza się grodzenia ”oses–i od strony 
ciągów —omuni—acy–nych ”rzy uwyciu 
prefabrykowanych ”rzęseJ betonowych 
(do”uszcza się zastosowanie ”refabry—owanych 
—sztaJte— betonowych do budowy sJu”—ów 
i mur—ów co—oJowych z awurowym 
wy”eJnieniem ”rzęseJ elementami drewnianymi 
lub metalowymi). 

5Ł Forma archite—toniczna budyn—ów 
mieszkalnych: 

1)  wyso—o`ć budyn—ów do dwóch —ondygnac–i 
nadziemnych, maksymalnie 9,0m w tym 

”oddasze uwyt—owe; 

2)  dachy dwu-lub wielospadowe o —ącie nachylenia 
”oJaci od 3Ńo do 45o; 

3)  u—Jad —alenicy ”rosto”adJy do boczne– granicy 
dziaJ—i; 

4)  ”o—rycie dachów w ciemnej kolorystyce; 

5)  do”uszcza się do`wietlenie ”oddaszy za ”omocą 
lu—arn lub o—ien ”oJaciowych; 

6)  —olorysty—a `cian zewnętrznych budyn—u –asna 
z mowliwo`cią zastosowania ciemnych detaliŁ 

6Ł Forma archite—toniczna budyn—ów 
”rzeznaczonych na dziaJalno`ć usJugową: 

1)  lo—alizac–a budyn—ów za budyn—iem 
miesz—alnym –a—o wolnosto–ące; 
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2)  do”uszcza się realizac–ę obie—tu usJugowego 
dobudowanego lub wbudowanego w bryJę 
budynku mieszkalnego; 

3)  budyn—i do dwóch —ondygnac–i i wyso—o`ci do 
9,0m; 

4)  dachy dwu-lub wielospadowe i ”Jas—ie o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych od”owiednio od 
30o do 45o i od 5o do 15o; 

5)  ”o—rycie dachów w ciemnej kolorystyce; 

6)  ”oddasza mogą być do`wietlone za ”omocą 
lu—arn lub o—ien ”oJaciowych; 

7)  do”uszcza się —olorysty—ę elewac–i 
o nasyconych barwach, nawiązu–ących do 
”ozostaJych budyn—ów zna–du–ących się na te– 
same– dziaJceŁ 

7Ł Forma archite—toniczna budyn—ów 
pomocniczych i gospodarczo-garawowych: 

1)  lo—alizac–a budyn—ów za budyn—iem 
miesz—alnym –a—o wolnosto–ące; 

2)  dopuszcza się realizac–ę garawu dobudowanego 
lub wbudowanego w bryJę budyn—u 
mieszkalnego 

3)  budynki parterowe i wyso—o`ci do 7,Ńm; 

4)  dachy dwu-lub wielospadowe i ”Jas—ie o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych od”owiednio od 
30o do 45o i od 5o do 15o; 

5)  dopuszcza się dachy –ednos”adowe dla 
budyn—ów realizowanych ”rzy granicy dziaJ—i; 

6)  dla garawy dobudowanych do budyn—ów 
miesz—alnych, do”uszcza się dachy ”Jas—ie ｦ 

stropodachy 

7)  ”o—rycie dachów w ciemne– —olorystyce, `ciany 
w kolorach jasnych; 

§ 14. 1. Wyznacza się tereny ”od zabudowę 
usJugową, w tym handlową, oznaczone na rysun—u 
planu symbolem U (od 1U do 3U), jako przeznaczenie 

podstawowe. 

2Ł Ja—o ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące ustala się 
mowliwo`ć lo—alizac–i: 

1)  obie—tów administracy–nych, biurowych; 

2)  budyn—ów gospodarczo ｦ garawowych; 

3)  obie—tów maJe– archite—tury; 

4)  zieleni; 

5)  urządzeL i sieci infrastruktury technicznej; 

6)  utwardzonych miejsc parkingowych 

i niezbędnych do–azdów dla obsJugi 
przeznaczenia podstawowego. 

3Ł Obowiązu–e za—az lo—alizac–i tymczasowych 

obie—tów budowlanych za wy–ąt—iem obie—tów 
stanowiących za”lecze budowyŁ 

4Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

1)  wyznacza się nie”rze—raczalną linie zabudowy 
od linii rozgranicza–ących dróg: 

a)  KDL ｦ minimum 3,0m, 

b)  KDD ｦ minimum 3,0m, 

2)  ws—auni— intensywno`ci zabudowy do Ń,6; 

3)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– nie mnie– 
niw ńŃ%; 

4)  nie do”uszcza się grodzenia ”oses–i od strony 
ciągów —omuni—acy–nych ”rzy uwyciu 
prefabrykowanych przęseJ betonowychŁ 

5. Forma archite—toniczna budyn—ów 
usJugowych: 

1)  budyn—i do dwóch —ondygnac–i i wyso—o`ci do 
10,0m; 

2)  dachy dwu, - wielospadowe i ”Jas—ie o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych od”owiednio od 
30o do 45o i od 5o do 15o; 

3)  ”o—rycie dachów w ciemnej kolorystyce; 

4)  do”uszcza się do`wietlenie ”oddaszy za ”omocą 
lu—arn lub o—ien ”oJaciowych; 

5)  do”uszcza się —olorysty—ę elewac–i 
o nasyconych barwach, nawiązu–ących do 
”ozostaJych budyn—ów zna–du–ących się na te– 
same– dziaJceŁ 

6Ł Forma archite—toniczna budyn—ów 
administracyjnych, biurowych i gospodarczo-

garawowych: 

1)  lo—alizac–a budyn—ów za budyn—iem 
miesz—alnym –a—o wolnosto–ące; 

2)  do”uszcza się realizac–ę garawu dobudowanego 
lub wbudowanego w bryJę budyn—u 
mieszkalnego 

3)  budynki parterowe i wyso—o`ci do 7,Ńm; 

4)  dachy dwu-lub wielospadowe i ”Jas—ie o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych od”owiednio od 
30o do 45o i od 5o do 15o; 

5)  do”uszcza się dachy –ednos”adowe dla 
budyn—ów realizowanych ”rzy granicy dziaJ—i; 

6)  dla garawy dobudowanych do budyn—ów 
mieszkalnych, do”uszcza się dachy ”Jas—ie ｦ 

stropodachy 

7)  ”o—rycie dachów w ciemne– —olorystyce, `ciany 
w kolorach jasnych 
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§ 15. ńŁ Wyznacza się teren ”od zabudowę 
usJug o`wiaty, oznaczony na rysun—u ”lanu symbolem 
Uo, z podstawowym przeznaczeniem pod przedszkole. 

2Ł Ja—o ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące do”uszcza 
się lo—alizac–ę: 

1)  obie—tów maJe– archite—tury; 

2)  zieleni ozdobnej; 

3)  urządzeL i sieci infrastruktury technicznej; 

4)  utwardzonych do–`ć i ale–e— niezbędnych dla 
funkcjonowania przeznaczenie podstawowego. 

3Ł Obowiązu–e za—az lo—alizac–i obie—tów 
i urządzeL nie związanych z fun—c–ą ”odstawowąŁ 

4Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

1)  wyznacza się nie”rze—raczalne linie zabudowy 
od linii rozgranicza–ących dróg: 

a)  KDL ｦ 10,0m, 

b)  KDD ｦ 8,0m, 

2)  ws—auni— intensywno`ci zabudowy do Ń,3; 

3)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynne– nie mnie– 
niw 3Ń%; 

4)  nie do”uszcza się grodzenia ”oses–i ”rzy uwyciu 
”refabry—owanych ”rzęseJ betonowychŁ 

5. Forma architektoniczna budynku: 

1)  wyso—o`ć budyn—ów dwie —ondygnac–e 
nadziemne do 9,0m do kalenicy lub szczytu 

dachu; 

2)  dach wielospadowy o —acie nachylenia ”oJaci 
dachowych od 30o do 45o; 

3)  —olorysty—a `cian zewnętrznych –asna 
z mowliwo`cią zastosowania ciemnych detali; 

§ 16. ńŁ Wyznacza się teren sportu i rekreacji, 

oznaczony na rysunku planu symbolem US ｦ jako 

przeznaczenie podstawowe. 

2Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę: 

1)  obie—tów szatniowo ｦ gospodarczych; 

2)  obie—tów maJe– archite—tury; 

3)  ciągów ”ieszych i `ciewe— rowerowych; 

4)  miejsc parkingowych; 

5)  sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne–; 

6)  zieleni urządzone–Ł 

3Ł Ustala się zasady zagos”odarowania 
i warunki zabudowy: 

1)  od drogi ”ubliczne– ”rzebiega–ące– ”o zachodnie– 
i ”óJnocne– stronie terenu urządzić ”as zieleni 
izolacyjnej o szero—o`ci minimum 5m; 

2)  ogrodzenie dziaJ—i od strony terenów 
—omuni—acy–nych awurowe z elementów 
metalowych o wyso—o`ci dostosowanej do 

funkcji terenu. 

4Ł Forma archite—toniczna budyn—ów szatniowo 
ｦ gospodarczych: 

1)  budynki parterowe i wyso—o`ci do 7,0m; 

2)  dachy dwu-lub wielospadowe i ”Jas—ie o —ącie 
nachylenia ”oJaci dachowych od”owiednio od 
30o do 45o i od 5o do 15o; 

3)  do”uszcza się dachy –ednos”adowe dla 
budyn—ów realizowanych ”rzy granicy dziaJ—i; 

4)  ”o—rycie dachów w ciemne– —olorystyce, `ciany 

w kolorach jasnych 

5)  ”owierzchnia zabudowy do ńŃŃ m²Ł 

§ 17. ńŁ Wyznacza się tereny zieleni nis—ie–, 
nieurządzone–, oznaczone na rysun—u ”lanu symbolem 
Zn (od 1Zn do 4Zn) z podstawowym przeznaczeniem 

”od zieleL związaną z wodami powierzchniowymi. 

2. Ustala się zasady zagos”odarowania terenu: 

1)  szero—o`ć ”asa minimum 5,Ńm; 

2)  zakaz grodzenia; 

3)  mowliwo`ć ”rowadzenia sieci infrastru—tury 
technicznej; 

4)  zakaz zabudowy kubaturowej. 

§ 18. ńŁ Wyznacza się tereny zieleni nis—ie–, 
nieurządzone–, oznaczone na rysunku planu symbolem 

Zn (od 5Zn do 8Zn) z podstawowym przeznaczeniem 

”od zieleL związaną z linią ele—troenergetyczną 4ŃŃ—VŁ 

2Ł Ustala się zasady zagos”odarowania terenu: 

1)  za—az lo—alizowania obie—tów —ubaturowych; 

2)  mowliwo`ć ”rowadzenia sieci infrastruktury 

technicznej; 

3)  za—az grodzenia terenów; 

§ 19. ńŁ Wyznacza się teren —omuni—ac–i 
oznaczony na rysunku planu symbolem KDL (od 1KDL 

do 4KDL), z podstawowym przeznaczeniem pod drogi 

publiczne klasy L. 

2Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę: 

1)  urządzeL związanych z e—s”loatac–ą tras 
komunikacyjnych; 

2)  obie—tów i urządzeL obsJugi ruchu; 

3)  ”asów zieleni; 
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4)  budowę, ”rzebudowę i remonty urządzeL i sieci 

infrastruktury technicznej w s”osób nie 
—olidu–ący z podstawowym przeznaczeniem 

terenu. 

3. Ustala się zasady zagos”odarowania terenu: 

1)  szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ń5m; 

2)  szero—o`ć –ezdni minimum 6,Ńm; 

3)  chodniki; 

§ 20. ńŁ Wyznacza się teren —omuni—ac–i 
oznaczony na rysunku planu symbolem KDD (od 1KDD 

do 26KDD) z podstawowym przeznaczeniem pod drogi 

publiczne klasy D. 

2Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę: 

1)  urządzeL związanych z e—s”loatac–ą tras 
komunikacyjnych; 

2)  obie—tów i urządzeL obsJugi ruchu; 

3)  ”asów zieleni; 

4)  budowę, ”rzebudowę i remonty urządzeL i sieci 

infrastruktury technicznej w s”osób nie 
—olidu–ący z podstawowym przeznaczeniem 

terenu. 

3Ł Ustala się zasady zagos”odarowania terenu: 

1)  szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ń2m; 

2)  szero—o`ć –ezdni minimum 4,5m; 

3)  chodniki; 

4)  za”ewnić odwodnienie elementów ”asa 
drogowego. 

§ 21. ńŁ Wyznacza się tereny —omuni—ac–i, 
oznaczone na rysunku planu symbolem Kxj (od 1Kxj do 

11Kxj) z ”odstawowym ”rzeznaczeniem ”od ciągi 
pieszo ｦ jezdne. 

2Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę: 

1)  systemu odwodnienia pasa drogowego; 

2)  sieci infrastruktury technicznej; 

3)  zieleni. 

3Ł Ustala się nastę”u–ące zasady 
zagospodarowania przestrzennego terenu: 

1)  szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ 

minimum 7,0m; 

2)  szero—o`ć –ezdni ｦ minimum 3,5m. 

§ 22. ńŁ Wyznacza się teren —omuni—ac–i, 
oznaczony na rysunku planu symbolem Kxr (od 1Kxr do 

3Kxr) z ”odstawowym ”rzeznaczeniem ”od ciąg ”ieszo 
ｦ rowerowy. 

 

 

2Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę: 

1)  urządzeL i sieci infrastruktury technicznej; 

2)  zieleni niskiej. 

3Ł Ustala się nastę”u–ące zasady 
zagospodarowania terenu: 

1)  szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących minimum 
5,0m; 

2)  szero—o`ć ciągu ”ieszo ｦ rowerowego ｦ 3,0m; 

3)  za”ewnić odwodnienie ciągu ”ieszo ｦ 

rowerowego; 

§ 23. ńŁ Wyznacza się tereny urządzeL 
elektroenergetycznych, oznaczone na rysunku planu 

symbolem E (1E i 2E) z podstawowym przeznaczeniem 

pod stacje transformatorowe. 

2Ł obowiązu–e za—az lo—alizac–i obie—tów 
i urządzeL nie związanych z infrastru—turą 
elektroenergetycznąŁ 

3Ł ObsJuga —omuni—acy–na terenu z drogi 

publicznej zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 24. 1. Wyznacza się teren urządzeL 
infrastruktury technicznej, oznaczony na rysunku planu 

symbolem K z podstawowym przeznaczeniem pod 

”om”ownię `cie—ów sanitarnychŁ 

2Ł obowiązu–e za—az lo—alizac–i obie—tów 
i urządzeL nie związanych z podstawowym 

przeznaczeniem terenu. 

3Ł ObsJuga —omuni—acy–na terenu z drogi 

publicznej zgodnie z rysunkiem planu. 

RozdziaJ IV 

Ustalenia —oLcowe 

§ 25. Śla nieruchomo`ci, —tórych warto`ć 
wzrosJa w związ—u z uchwaleniem planu, a wJa`ciciel 
lub uwyt—owni— wieczysty zbywa tę nieruchomo`ć ｦ 

ustala się –ednorazową o”Jatę w stosunku 

procentowym do wzrostu jej warto`ci w wyso—o`ciach: 

1)  dla terenów oznaczonych symbolami: MN; 
MN,U; U; US ｦ 30% 

2)  dla ”ozostaJych terenów ｦ 1%. 

§ 26. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Wó–towi 
Gminy Tuszów NarodowyŁ 

§ 27. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
3Ń dni od daty ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
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RADY GMINY 
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