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435
UCHWA A NR XXXIX/385/2010
RADY GMINY CZARNA
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie
Czarna - Pastwiska ”o o onego w miejscowo ci Czarna
Śzia a–ąc na ”“dstawie artŁ ń8 ustŁ 2 pkt 5
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o sam“rządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z ”ó nŁ zmŁ) “raz artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy
z dnia
27
marca
2003
r.
o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.
717, z ”ó nŁ zmŁ), ”“ stwierdzeniu zg“dn“ ci
z ustaleniami Studium Uwarun—“wa
i Kierun—ów
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna,
uchwal“neg“ uchwa ą Rady Gminy w Czarnej
Nr XXXIII/216/2001 z dnia 4 grudnia 2001 r. z ”ó nŁ
zm. Rada Gminy w Czarne– uchwala c“ nastę”u–eŁ
I

3)

nieprzekraczalnej linii zabudowy
nale y ”rzez
t“ r“zumieć linię, —tóre– nie nale y ”rze—raczać
przy lokalizowaniu zabudowy;

4)

“b“wiązu–ące– linii zabudowy
nale y ”rzez t“
r“zumieć linię, w ciągu —tóre– nale y sytu“wać
zabud“wę;

5)

”“wierzchni u yt—“we– ”“dstaw“we–
nale y
”rzez t“ r“zumieć ”“wierzchnię ”rzeznacz“ną
do
zaspokojenia
podstawowych
potrzeb
wyni—a–ących z funkcji obiektu budowlanego
lub zes”“ u “bie—tów bud“wlanych, lub ich
wydziel“ne–
czę ci,
na
wszyst—ich
kondygnacjach;

6)

przeznaczeniu terenu
r“zumieć fun—c–ę terenu;

7)

us ugach —“mercy–nych
nale y ”rzez t“
r“zumieć us ugi “ charakterze rynkowym
nastawione na osiągnięcie zys—u, nale ące d“
”rzedsięwzięć, dla —tórych s”“rządzenie ra”“rtu
“ddzia ywania
na
r“d“wis—“
nie
–est
wymagane lub d“ ”rzedsięwzięć, dla —tórych
s”“rządzenie ra”“rtu m“ e być wymagane;

8)

us ugach ”ublicznych
nale y ”rzez t“
r“zumieć us ugi finans“wane ze
r“d—ów
”ublicznych, s u ące realizac–i celu ”ubliczneg“,
będące w zarządzaniu bez”“ rednim –edn“ste—
w adz
”a stw“wych,
sam“rząd“wych,
“rganizac–i s”“ ecznych, związ—ów religi–nych,
itp.;

9)

uchwale
uchwa ęŁ

PRZEPISY OGÓLNś

§ 1. ńŁ Uchwala się Mie–sc“wy Plan
źag“s”“dar“wania
Przestrzenneg“
Czarna
Pastwis—a dla “bszaru ”“ “ “neg“ w mie–sc“w“ ci
Czarna, gmina Czarna, zwany dalej planem. 2.
źa ączni—ami d“ ninie–sze– uchwa y są:
1)

za ączni— Nr ń, stan“wiący rysunek planu
w s—ali ń:ńŃŃŃ, będący integralną czę cią
uchwa y, “b“wiązu–ący w za—resie “—re l“nych
w nim “znacze ;

2)

za ączni— Nr 2, “—re la–ący s”“sób realizac–i
zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastru—tury techniczne–, —tóre nale ą d“
zada
w asnych gminy oraz zasadach ich
finansowania.

§ 2. Plan obejmuje obszar o ”“wierzchni “—“ “
24,24 ha, ”“ “ “ny w r“d—“we– czę ci mie–sc“w“ ci
Czarna, ”“ zach“dnie– str“nie dr“gi w“–ewódz—ie– nr
88ń relac–i S“—“ ów Ma “”“ls—i- a cutŁ
§ 3. Ile—r“ć w uchwale jest mowa o:
1)

2)

linii r“zgranicza–ące– nale y ”rzez t“ r“zumieć
linię wyznacza–ącą granice terenów “ ró nych
fun—c–ach
lub
ró nych
zasadach
zagospodarowania;
linii wewnętrzneg“ ”“dzia u
nale y ”rzez t“
r“zumieć linię “—re la–ącą zasady wydzielenia
terenów “ ró nych lub ta—ich samych zasadach
zagospodarowania, realizowanego w ramach
tego samego przeznaczenia, ustalonego dla
daneg“ terenu —tórych ”rzebieg, zg“dnie
z ustaleniami ”lanu, m“ e być —“ryg“wany,
o ile
nie
naruszy
t“
m“ liw“ ci
zagospodar“wania terenów zg“dnie z ich
przeznaczeniem
i zasadami
“—re l“nymi
w ”rze”isach szczegó “wych;

nale y

”rzez

t“

nale y ”rzez t“ r“zumieć ninie–szą

§ 4. ńŁ Ustala się:
1)

”rzeznaczenie
terenów,
“znacz“nych
na
rysunku planu symbolami 1.MN, 2.MN, 3.MN,
4.MN, 5.MN o powierzchni ok. 10,33 ha, pod
zabud“wę miesz—ani“wą –edn“r“dzinną;

2)

”rzeznaczenie
terenów,
“znacz“nych
na
rysunku planu symbolami 1.MU, 2.MU,
o ”“wierzchni “—Ł Ń,69 ha , ”“d zabud“wę
mieszkalno us ug“wą;

3)

”rzeznaczenie
terenów,
“znacz“nych
na
rysunku planu symbolami 1.UP, 2.UP, 3.UP
o ”“wierzchni “—Ł ń,25 ha , ”“d us ugi
publiczne;

4)

”rzeznaczenie
terenów,
“znacz“nych
na
rysunku
planu
symbolami
1.U,
2.U,
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2,ń5

ha

,
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us ugi

5)

”rzeznaczenie
terenów,
“znacz“nych
na
rysunku planu symbolami 1.US, 2.US, 3.US,
o ”“wierzchni “—Ł 3,32 ha , ”“d us ugi s”“rtu;

6)

”rzeznaczenie
terenów,
“znacz“nych
na
rysunku planu symbolami 1.ZP, 2.ZP, 3.ZP,
4.ZP, o ”“wierzchni “—Ł 2,22 ha , ”“d ziele
”ubliczną, urządz“ną;

7)

8)

9)

”rzeznaczenie
terenów,
“znacz“nych
na
rysunku planu symbolami 1.WS, 2.WS, 3.WS,
4.WS o powierzchni ok.0,38 ha pod tereny
wód ”“wierzchni“wych ródląd“wych;
przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1.KDZ, o powierzchni ok. 0,26
ha,
”“d
dr“gę
”ubliczną
zbi“rczą“raz
infrastru—turę techniczną;
”rzeznaczenie
terenów,
“znacz“nych
na
rysunku planu symbolami 1.KDL, 2.KDL,
3.KDL, 4.KDL o powierzchni ok. 1,78 ha, pod
dr“gi l“—alne ”ubliczne, “raz infrastru—turę
techniczną;

10)

”rzeznaczenie
terenów,
“znacz“nych
na
rysunku planu symbolami 1.KDD, 2.KDD,
3.KDD, 4.KDD, o powierzchni ok. 1,2 ha pod
drogi publiczne dojazdowe, “raz infrastru—turę
techniczną;

11)

przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1.KX/KD o powierzchni ok.
Ń,ń6 ha ”“d ciąg ”iesz“
jezdny oraz
infrastru—turę techniczną;

12)

”rzeznaczenie
terenów,
“znacz“nych
na
rysunku
planu
symbolami
1.KX,
2.KX
o ”“wierzchni “—Ł Ń,Ń9 ha ”“d ciągi ”iesze “raz
infrastru—turę techniczną;

13)

przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1.KS o powierzchni ok. 0,38
ha ”“d ”ar—ing “góln“d“stę”ny;

14)

Poz. 435
§ 6. ńŁ Ustala
w zakresie komunikacji:

1)

“grzewanie
“bie—tów
indywidualne
z zast“s“waniem
r“związa
technicznych
i mediów
grzewczych
ze
róde
minimalizu–ących emis–ę zanieczyszcze d“
powietrza atmosferycznego;

2)

cie—i sanitarne z terenu “b–ęteg“ ”lanem
nale y “d”r“wadzić systemem —analizac–i
sanitarne– d“ gminne– “czyszczalni cie—ów;

3)

wody opadowe z terenu “b–ęteg“ ”lanem
nale y “d”r“wadzić systemem —analizac–i
deszczowej poprzez zbiornik retencyjny do
istnie–ąceg“ cie—u w“dneg“Ł

nastę”u–ące

zasady

1)

“bs uga —“muni—acy–na terenów ”rzyleg ych
z istnie–ących dróg ”ublicznych:

--

w“–ewódz—a nr 88ń relac–i S“—“ ów Ma “”“ls—i
a cut,

--

”“wiat“wa nr ń382R relac–i Rzeszów
Trzebownisko
u—awiec Czarna, oznaczona
symbolem 1.KDZ,

--

gminna oznaczona symbolem 3. KDL;

2)

a ta— e z istnie–ących i projektowanych:

--

dróg ”ublicznych gminnych “znacz“nych
symbolami: 1.KDL, 2.KDL, 4.KDL,

--

dróg d“–azd“wych “znacz“nych symb“lami:
1.KDD, 2.KDD, 3.KDD, 4.KDD,

--

ciągu ”iesz“ –ezdneg“ “znacz“neg“ symb“lem
1.KX/KD,

--

ciągów ”ieszych “znacz“nych symb“lami 1.KX,
2.KX.

§ 7. ńŁ Przy zag“s”“dar“waniu terenów
“b–ętych ”lanem d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci
infrastru—tury techniczne– niezwiązanych z “bs ugą
terenów “b–ętych ”lanem, wy ącznie w przypadku,
gdy nie “graniczy t“ m“ liw“ ci ich zag“s”“dar“wania
zgodnie z ustaleniami planu.
2Ł
Ustala
się
zasady
wy”“sa enia
w infrastru—turę techniczną na ca ym “bszarze
“b–ętym ”lanem:
1)

d“”uszcza
się
bud“wę
n“wych
sieci
infrastru—tury
techniczne–
“raz
“bie—tów
i urządze im t“warzyszących;

3. Ustala się nastę”u–ące zasady d“tyczące
realizacji infrastruktury technicznej:
1)

zaopatrzenie w w“dę
z gminnej sieci
w“d“ciąg“we– ń5Ń mm ”rzebiega–ące– wzd u
drogi oznaczonej symbolem 3.KDL, po jej
r“zbud“wie ”“”rzez realizac–ę magistralneg“
w“d“ciągu “ przekroju nie mnie–szym ni
150
mm w obszar planu oraz sieci rozdzielczej
o prze—r“–u nie mnie–szym ni
110 mm;

2)

“d”r“wadzenie cie—ów sanitarnych:

a)

”lan“waną
siecią
—analizac–i
sanitarne–
grawitacyjno-t “czne– d“ istnie–ąceg“ gminneg“
—ana u sanitarneg“
200 mm usytuowanego
”“ zach“dnie– str“nie ”lanu, wzd u dr“gi
oznacz“ne–
symb“lem
2ŁKŚL;
rednice
”lan“wanych —ana ów sanitarnych “ przekroju
nie mnie–szym ni
2ŃŃ mm, rednice —ana ów
t “cznych “ ”rze—r“–u nie mnie–szym ni
90
mm
100 mm,

b)

odcine— istnie–ąceg“ —ana u t “czneg“ wraz
z ”rze”“m”“wnią
cie—ów
usytu“waną
w re–“nie Urzędu Gminy ”rzeznacza się d“

przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1.E/K o powierzchni ok. 0,03
ha
pod
budowle
i sieci
infrastruktury
technicznej.

§ 5. Ustala się nastę”u–ące zasady “chr“ny
r“d“wis—a, ”rzyr“dy i krajobrazu:

się
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przebudowy z uwzględnieniem d“dat—“wych
il“ ci
cie—ów
sanitarnych
wyni—a–ących
z projektowanego zagospodarowania terenu,
c)

dopuszcza się ”rzebud“wę ”rze”“m”“wni na
terenie oznaczonym symbolem 2.ZP;

3)

“d”r“wadzenie wód “”ad“wych:

a)

r“wami “dwadnia–ącymi wzd u istnie–ących
i ”r“–e—t“wanych
dróg
”ublicznych
“raz
”lan“waną siecią —analizac–i deszcz“we–, ”“ ich
“czyszczeniu d“ istnie–ącego cieku wodnego
poprzez
planowany
zbiornik
retencyjny;
rednice ”lan“wanych —ana ów deszcz“wych
o ”rze—r“–u nie mnie–szym ni
300 mm
800 mm,

b)

4)

ustala się l“—alizac–ę na cie—u w“dnym
l“—alizac–ę
zbi“rni—a
retency–neg“
o “rientacy–ne– ”“–emn“ ci “—“ “ ńŃŃŃ m³
w celu zatrzymania szczyt“wych il“ ci wód
opadowych;
“d”r“wadzenie
cie—ów
techn“l“gicznych
”“wsta–ących
w wyniku
prowadzonej
dzia aln“ ci us ug“we– r“związać indywidualnie
w s”“sób nie ”“w“du–ący zanieczyszczenia
wód i gruntu;

5)

zaopatrzenie w gaz z istnie–ące– sieci gaz“we–
rednieg“ ci nienia ”“ –e– r“zbud“wie ”“”rzez
realizac–ę gaz“ciągów
rednieg“ ci nienia
o rednicach nie mnie–szych ni
40 mm
50 mm;

6)

zasilanie w energię ele—tryczną:

a)

ustala
się
z istnie–ących
stac–i
transformatorowych (stacja transformatorowa
15/04 kV Krzemienica XVI z transformatorem
o mocy 160 kVA
z m“ liw“ cią r“zbud“wy
do 400 kVA oraz stacja transformatorowa
15/04 kV Czarna IV z transformatorem o mocy
100 kVA
z m“ liw“ cią r“zbud“wy d“ 25Ń
kVA), zasilanych ”“”rzez “dga ęzienia liniami
napowietrznymi
SN
15
kV
od
linii
na”“wietrzne–
rednieg“ na”ięcia ń5 —V
G uchów S“—“ ów II,

b)

7)

9)

gr“madzenie
“d”adów
—“munalnych
w szczelnych pojemnikach zlokalizowanych
w granicach w asnych dzia e— z “b“wiąz—iem
ich “”ró niania na zasadach “b“wiązu–ących
w gminie;

10)

gr“madzenie “d”adów ”“wsta–ących w wyniku
”r“wadz“ne–
dzia aln“ ci
us ug“we–
na
dzia —ach w asnych w s”“sób nie zagra a–ący
r“d“wis—u;

11)

sieci infrastruktury technicznej nale y sytu“wać
w liniach
r“zgranicza–ących
istnie–ących
i ”lan“wanych dróg “raz w strefach zieleni
urządz“ne–;

12)

d“”uszcza się sytu“wanie sieci infrastru—tury
techniczne– na innych terenach wy ącznie
w ”rzy”ad—u, gdy nie “graniczy t“ m“ liw“ ci
ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami
planu;

13)

d“”uszcza się ”rzebud“wę sieci i urządze
infrastruktury technicznej.
II

PRźśPISŹ SźCźśGÓ OWś

PRZEZNACZENIE ORAZ ZASADY
ZAGOSPODAROWANIA I OBS UGI KOMUNIKACJNśJ
TśRśNÓW
§ 8.
ńŁWyznacza
się
teren
zabud“wy
mieszkaniowej 1.MN - o powierzchni ok. 3,14 ha,
w —tórym:
1)

”rzeznacza się teren ”“d realizac–ę zabud“wy
miesz—ani“we– –edn“r“dzinne–, w“ln“st“–ące–;

2)

d“”uszcza się wy—“rzystanie d“ 3Ń %
”“wierzchni u yt—“we– budyn—ów miesz—alnych
dla fun—c–i us ug“wych nie ”“garsza–ących
stanu
r“d“wis—a, w tym ”“zi“mu ha asu
d“”uszczalneg“, “—re l“neg“ dla zabud“wy
mieszkaniowej jednorodzinnej, z zapewnieniem
d“dat—“wych mie–sc ”ar—ing“wych na w asne–
dzia ce;

3)

d“”uszcza się ”rzebud“wę istnie–ące– linii
na”“wietrzne– nis—ieg“ na”ięcia z m“ liw“ cią
skablowania i zmian trasy,

d“”uszcza
się
l“—alizac–ę
budyn—ów
gospodarczych i gara “wych, sytu“wanych
w drugiej linii zabudowy, za budynkami
mieszkalnymi;

4)

zaopatrzenie w energię cie”lną: d“”uszcza się
indywidualne ród a cie” a z zastosowaniem
r“związa technicznych i mediów grzewczych
nie
”“garsza–ących
stanu
r“d“wis—a
naturalnego;

d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów ma e–
archite—tury,
stan“wiących
uzu”e nienie
zabudowy mieszkaniowej tj. altany, wiaty,
szklarnie, grille itd., sytuowanych w drugiej linii
zabudowy, za budynkami mieszkalnymi;

5)

d“stę”n“ ć —“muni—acy–na z drogi 1. KDL, 2.
KDL, 3. KDL, 3. KDD.

8)

telekomunikacja:

a)

sieci tele—“muni—acy–ne nale y
jako podziemne (kablowe),

b)

Poz. 435

wy—“nywać

d“”uszcza
się
”rzebud“wę
istnie–ących
napowietrznych
linii
telekomunikacyjnych
z m“ liw“ cią s—abl“wania i zmiany trasy;

2Ł
Ustala
się
zagospodarowania terenu:
1)

nastę”u–ące

warun—i

”“dzia na dzia —i bud“wlane d“st“s“wany d“
linii ”“dzia u wewnętrzneg“, “znacz“nych na
rysun—u ”lanu, ”rzy czym d“”uszcza się ich
”rzesunięcie, ”“d warun—iem za”ewnienia
m“ liw“ ci
realizac–i
zabud“wy
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zgodnie

14)

za—azu–e
się
zabud“wy
tymczas“we–
i w“ln“st“–ących “bie—tów re—lam“wych;

a)

szer“—“ ć fr“ntu dzia —i bud“wlane– nie mnie–
ni 25 m,

15)

za—azu–e się st“s“wania “gr“dze :

a)
”“wierzchnia dzia —i bud“wlane– nie mnie– ni
ńŃ arów,

z ”refabry—atów bet“n“wych,

b)

b)

—ąt ”“ “ enia linii ”“dzia u wewnętrzneg“ d“
dróg 9Ń ±ńŃ%;

z murów ”e nych, “ il“ ci ”rze witów ”“ni e–
3Ń% ca —“wite– ”“wierzchni “gr“dzenia,

c)

“ wys“—“ ci ”“wy e– ń,7 mŁ

2)

powierzchnia
wię—sza
ni
budowlanej;

§ 9. ńŁ Wyznacza się tereny zabud“wy
mieszkaniowej 2.MN - o powierzchni ok. 2,24 ha,
w —tórym:

3)

za—azu–e się ”“d”iwniczania budyn—ów;

1)

4)

na—azu–e się ”“sad“wienie budyn—ów na
wysokim przyziemiu
co najmniej 0,5 m nad
poziomem terenu;

”rzeznacza się teren ”“d realizac–ę zabud“wy
miesz—ani“we– –edn“r“dzinne–, w“ln“st“–ące–;

2)

d“”uszcza się wy—“rzystanie d“ 3Ń %
”“wierzchni u yt—“we– budyn—ów miesz—alnych
dla fun—c–i us ug“wych nie ”“garsza–ących
stanu
r“d“wis—a, w tym ”“zi“mu ha asu
d“”uszczalneg“, “—re l“neg“ dla zabud“wy
mieszkaniowej jednorodzinnej, z zapewnieniem
d“dat—“wych mie–sc ”ar—ing“wych na w asne–
dzia ce;

3)

d“”uszcza
się
l“—alizac–ę
budyn—ów
gospodarczych i gara “wych, sytu“wanych
w drugiej linii zabudowy, za budynkami
mieszkalnymi;

4)

d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów ma e–
archite—tury,
stan“wiących
uzu”e nienie
zabudowy mieszkaniowej tj. altany, wiaty,
szklarnie, grille itd., sytuowanych w drugiej linii
zabudowy, za budynkami mieszkalnymi;
d“stę”n“ ć —“muni—acy–na z drogi 1. KDL,
3. KDL, 3. KDD.

i zagospodarowania
z ustaleniami:

c)

5)

6)

terenu

zabudowy kubaturowej nie
3Ń%
”“wierzchni
dzia —i

wys“—“ ć zabud“wy miesz—ani“we–
dwie
—“ndygnac–e
nadziemne,
d“”uszcza
się
l“—alizac–ę drugie– —“ndygnac–i w poddaszu,
ma—symalna wys“—“ ć d“ 9 m liczone od
poziomu terenu do kalenicy dachu, maksymalna
wys“—“ ć zabud“wy g“s”“darcze– i gara “we–
do 6 m liczone od poziomu terenu do kalenicy
dachu;
dachy budyn—ów dwu lub wiel“s”ad“we
o —ącie nachylenia ”“ aci “d 3Ń d“ 45 , —ryte
dachów—ą ceramiczną lub materia em –ą
imitu–ącym w —“l“rze naturalne– dachów—i;

7)

kolorystyka elewacji w “dcieniach bieli, be u
i piaskowym;

8)

rzuty budyn—ów ”r“st“—ątne, sytu“wane
równ“legle lub ”r“st“”adle d“ granic dzia e—;

5)

9)

nieprzekraczalna linia zabudowy:

a)

“d dróg ńŁ KŚL, 2Ł KŚL
r“zgranicza–ące– dr“gi,

2Ł
Ustala
się
zagospodarowania terenu:

nastę”u–ące

warun—i

7,0 m od linii

b)

od drogi 3. KDL
5,Ń m “d linii rednieg“
na”ięcia i nie mnie– ni
7,Ń m “d linii
r“zgranicza–ące– dr“gi,

c)

od drogi 3. KDD
r“zgranicza–ące– dr“gi;

10)

na —a de– dzia ce nale y za”ewnić urządzenie
co najmniej 1 miejsca postojowego dla
sam“ch“du
“s“b“weg“
“”rócz
mie–sca
w gara u;

7,0

m

od

1)

”“dzia na dzia —i bud“wlane d“st“s“wany d“
linii ”“dzia u wewnętrzneg“, “znacz“nych na
rysunku planu, przy czym d“”uszcza się ich
”rzesunięcie, ”“d warun—iem za”ewnienia
m“ liw“ ci
realizac–i
zabud“wy
i zagospodarowania
terenu
zgodnie
z ustaleniami:

a)

szer“—“ ć fr“ntu dzia —i bud“wlane– nie mnie–
ni 25 m,

b)

”“wierzchnia dzia —i bud“wlane– nie mnie– ni
ńŃ arów,

c)

—ąt ”“ “ enia linii ”“dzia u wewnętrzneg“ d“
dróg 9Ń ±ńŃ%;

2)

powierzchnie
wię—sza
ni
budowlanej;

3)

za—azu–e się ”“d”iwniczania budyn—ów;

4)

na—azu–e się ”“sad“wienie budyn—ów na
wysokim przyziemiu
co najmniej 0,5 m nad
poziomem terenu;

linii

11)

udzia ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– nie
mnie– ni 5Ń% dzia —i bud“wlane–;

12)

za—azu–e się m“nta u urządze technicznych,
związanych z funkcjonowaniem budyn—ów, na
elewac–ach “d str“ny dróg ”ublicznych
i dachach spadzistych;

13)

za—azu–e się l“—alizac–i masztów
urządze
związanych ze stac–ami
—“mór—“we–;

i innych
telef“nii

zabudowy kubaturowej nie
3Ń%
”“wierzchni
dzia —i
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wys“—“ ć zabud“wy miesz—ani“we–
dwie
—“ndygnac–e
nadziemne,
d“”uszcza
się
l“—alizac–ę drugie– —“ndygnac–i w poddaszu,
ma—symalna wys“—“ ć d“ 9 m liczone od
poziomu terenu do kalenicy dachu, maksymalna
wys“—“ ć zabud“wy g“s”“darcze– i gara “we–
do 6 m liczone od poziomu terenu do kalenicy
dachu;
dachy budyn—ów dwu lub wiel“s”ad“we
o —ącie nachylenia ”“ aci “d 3Ń d“ 45 , —ryte
dachów—ą ceramiczną lub materia em –ą
imitu–ącym w kolorze naturalnej dachów—i;

Poz. 435
stanu
r“d“wis—a, w tym ”“zi“mu ha asu
dopuszczalneg“, “—re l“neg“ dla zabud“wy
mieszkaniowej jednorodzinnej, z zapewnieniem
d“dat—“wych mie–sc ”ar—ing“wych na w asne–
dzia ce;
3)

d“”uszcza
się
l“—alizac–ę
budyn—ów
gospodarczych i gara “wych, sytu“wanych
w drugiej linii zabudowy, za budynkami
mieszkalnymi;

4)

d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów ma e–
archite—tury,
stan“wiących
uzu”e nienie
zabudowy mieszkaniowej tj. altany, wiaty,
szklarnie, grille itd., sytuowanych w drugiej linii
zabudowy, za budynkami mieszkalnymi;
d“stę”n“ ć —“muni—acy–na z drogi 1. KDL,
3. KDL, 2. KDD, 4. KDD.

7)

kolorystyka elewacji w “dcieniach bieli, be u
i piaskowym;

8)

rzuty budyn—ów ”r“st“—ątne, sytu“wane
równ“legle lub ”r“st“”adle d“ granic dzia e—;

5)

9)

nieprzekraczalna linia zabudowy:

2Ł
Ustala
się
zagospodarowania terenu:

a)

od drogi 1.KDL
drogi,

7,Ń m “d linii r“zgranicza–ące–

b)

od drogi 3. KDL
5,Ń m “d linii rednieg“
na”ięcia i nie mnie– ni
7,Ń m “d linii
r“zgranicza–ące– dr“gi,

c)

od drogi 3. KDD
r“zgranicza–ące– dr“gi;

10)

na —a de– dzia ce nale y za”ewnić urządzenie
co najmniej 1 miejsca postojowego dla
sam“ch“du
“s“b“weg“
“”rócz
mie–sca
w gara u;

7,0

m

od

nastę”u–ące

warun—i

1)

”“dzia na dzia —i bud“wlane d“st“s“wany d“
linii ”“dzia u wewnętrzneg“, “znacz“nych na
rysun—u ”lanu, ”rzy czym d“”uszcza się ich
”rzesunięcie, ”“d warun—iem zapewnienia
m“ liw“ ci
realizac–i
zabud“wy
i zagospodarowania
terenu
zgodnie
z ustaleniami:

a)

szer“—“ ć fr“ntu dzia —i bud“wlane– nie mnie–
ni 25 m,

b)

”“wierzchnia dzia —i bud“wlane– nie mnie– ni
ńŃ arów,

linii

11)

udzia ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– nie
mnie– ni 5Ń%;

c)

—ąt ”“ “ enia linii ”“dzia u wewnętrznego do
dróg 9Ń ±ńŃ%;

12)

za—azu–e się m“nta u urządze technicznych,
związanych z fun—c–“n“waniem budyn—ów, na
ich dachach spadzistych i elewacjach od strony
dróg ”ublicznych;

2)

powierzchnie
wię—sza
ni
budowlanej;

13)

za—azu–e się l“—alizac–i masztów
urządze
związanych ze stac–ami
—“mór—“we–;

14)

zabudowy kubaturowej nie
3Ń%
”“wierzchni
dzia —i

3)

za—azu–e się ”“d”iwniczania budyn—ów;

i innych
telef“nii

4)

za—azu–e
się
zabud“wy
tymczas“we–
i w“ln“st“–ących “bie—tów re—lam“wych;

na—azu–e się ”“sad“wienie budyn—ów na
wysokim przyziemiu
co najmniej 0,5 m nad
poziomem terenu;

5)

wys“—“ ć zabud“wy miesz—ani“we–
dwie
—“ndygnac–e
nadziemne,
d“”uszcza
się
l“—alizac–ę drugie– —“ndygnac–i w poddaszu,
ma—symalna wys“—“ ć d“ 9 m liczone od
poziomu terenu do kalenicy dachu, maksymalna
wys“—“ ć zabud“wy g“s”“darcze– i gara “we–
do 6 m liczone od poziomu terenu do kalenicy
dachu;

6)

dachy budyn—ów dwu lub wiel“s”ad“we
o —ącie nachylenia ”“ aci “d 3Ń d“ 45 , —ryte
dachów—ą ceramiczną lub materia em –ą
imitu–ącym w —“l“rze naturalne– dachów—i;

15)

za—azu–e się st“s“wania “gr“dze :

a)

z prefabry—atów bet“n“wych,

b)

z murów ”e nych, “ il“ ci ”rze witów ”“ni e–
3Ń% ca —“wite– ”“wierzchni “gr“dzenia,

c)

“ wys“—“ ci ”“wy e– ń,7 mŁ

§ 10. ńŁ Wyznacza się tereny zabud“wy
mieszkaniowej 3.MN - o powierzchni ok. 2,81 ha,
w —tórym:
1)

przeznacza się teren ”“d realizac–ę zabud“wy
miesz—ani“we– –edn“r“dzinne–, w“ln“st“–ące–;

7)

kolorystyka elewacji w odcieniach bieli, be u
i piaskowym;

2)

d“”uszcza się wy—“rzystanie d“ 3Ń %
”“wierzchni u yt—“we– budyn—ów miesz—alnych
dla fun—c–i us ug“wych nie ”“garsza–ących

8)

rzuty budyn—ów ”r“st“—ątne, sytu“wane
równ“legle lub ”r“st“”adle d“ granic dzia e—;
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Ustala
się
zagospodarowania terenu:

9)

nieprzekraczalna linia zabudowy:

a)

“d dróg ńŁKŚL, 3Ł KŚL
r“zgranicza–ące– dr“gi,

7,0 m od linii

b)

“d dróg 2Ł KŚŚ, 4Ł KŚŚ
r“zgranicza–ące– dr“gi,

5,0 m od linii

c)

“d dr“gi w“–ewódz—ie– nr 88ń relac–i S“—“ ów
Ma “”“ls—i
a cut
20 m od linii
r“zgranicza–ące– dr“gi;

10)

na —a de– dzia ce nale y za”ewnić urządzenie
co najmniej 1 miejsca postojowego dla
samochodu
osobowego
o”rócz
mie–sca
w gara u;

11)

udzia ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– nie
mnie– ni 5Ń%;

12)

za—azu–e się m“nta u urządze technicznych,
związanych z fun—c–“n“waniem budyn—ów, na
ich dachach spadzistych i elewacjach od strony
dróg ”ublicznych;

13)

zakazu–e się l“—alizac–i masztów
urządze
związanych ze stac–ami
—“mór—“we–;

14)

Poz. 435
nastę”u–ące

warun—i

1)

”“dzia na dzia —i bud“wlane d“st“s“wany d“
“rientacy–nych linii ”“dzia u wewnętrzneg“
oznaczonych na rysunku planu, przy czym
d“”uszcza się ich ”rzesunięcie, ”“d warun—iem
za”ewnienia m“ liw“ ci realizacji zabudowy
i zagospodarowania
terenu
zgodnie
z ustaleniami :

a)

szer“—“ ć fr“ntu dzia —i bud“wlane– nie mnie–
ni 25 m,

b)

minimalna ”“wierzchnia dzia —i bud“wlane– nie
mnie– ni ńŃ arów,

c)

—ąt ”“ “ enia linii ”“dzia u wewnętrzneg“ d“
dróg 9Ń ±ńŃ%,

2)

powierzchnie
wię—sza
ni
budowlanej;

zabudowy kubaturowej nie
3Ń%
”“wierzchni
dzia —i

3)

za—azu–e się ”“d”iwniczania budyn—ów;

i innych
telef“nii

4)

za—azu–e
się
zabud“wy
tymczas“we–
i w“ln“st“–ących “bie—tów re—lam“wych;

na—azu–e się ”“sad“wienie budyn—ów na
wysokim przyziemiu
co najmniej 0,5 m nad
poziomem terenu;

5)

wys“—“ ć zabudowy mieszkaniowej
dwie
—“ndygnac–e
nadziemne,
d“”uszcza
się
l“—alizac–ę drugie– —“ndygnac–i w poddaszu,
ma—symalna wys“—“ ć d“ 9 m liczone od
poziomu terenu do kalenicy dachu, maksymalna
wys“—“ ć zabud“wy g“s”“darcze– i gara “we–
do 6 m liczone od poziomu terenu do kalenicy
dachu;

6)

dachy budyn—ów dwu lub wiel“s”ad“we
o —ącie nachylenia ”“ aci “d 3Ń d“ 45 , —ryte
dachów—ą ceramiczną lub materia em –ą
imitu–ącym w —“l“rze naturalne– dachów—i;

15)

za—azu–e się st“s“wania “gr“dze :

a)

z ”refabry—atów bet“n“wych,

b)

z murów ”e nych, “ il“ ci ”rze witów ”“ni e–
3Ń% ca —“wite– ”“wierzchni “gr“dzenia,

c)

“ wys“—“ ci ”“wy e– ń,7 mŁ

§ 11. ńŁ Wyznacza się tereny zabud“wy
mieszkaniowej 4.MN - o powierzchni ok. 1,54 ha,
w —tórym:
1)

”rzeznacza się teren ”“d realizac–ę zabud“wy
miesz—ani“we– –edn“r“dzinne–, w“ln“st“–ące–;

7)

kolorystyka elewacji w “dcieniach bieli, be u
i piaskowym;

2)

d“”uszcza się wy—“rzystanie d“ 3Ń %
”“wierzchni u yt—“we– budyn—ów miesz—alnych
dla fun—c–i us ug“wych nie ”“garsza–ących
stanu
r“d“wis—a, w tym ”“zi“mu ha asu
d“”uszczalneg“, “—re l“neg“ dla zabud“wy
mieszkaniowej jednorodzinnej, z zapewnieniem
d“dat—“wych mie–sc ”ar—ing“wych na w asne–
dzia ce;

8)

rzuty budyn—ów ”r“st“—ątne, sytu“wane
równ“legle lub ”r“st“”adle d“ granic dzia e—;

9)

nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 1.KDL
i 2. KDL 7,Ń m “d linii r“zgranicza–ące– dr“gi;

10)

“b“wiązu–ąca linia zabud“wy “d dr“gi 2Ł KŚŚ
zgodnie z rysunkiem planu,

3)

d“”uszcza
się
l“—alizac–ę
budyn—ów
gospodarczych i gara “wych, sytu“wanych
w drugiej linii zabudowy, za budynkami
mieszkalnymi;

11)

na —a de– dzia ce nale y za”ewnić urządzenie
co najmniej 1 miejsca postojowego dla
sam“ch“du
“s“b“weg“
“”rócz
mie–sca
w gara u;

4)

d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów ma e–
archite—tury,
stan“wiących
uzu”e nienie
zabudowy mieszkaniowej tj. altany, wiaty,
szklarnie, grille itd., sytuowanych w drugiej linii
zabudowy, za budynkami mieszkalnymi;

12)

udzia ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– nie
mnie– ni 5Ń%;

13)

za—azu–e się m“nta u urządze technicznych,
związanych z fun—c–“n“waniem budyn—ów, na
ich dachach spadzistych i elewacjach od strony
dróg ”ublicznych;

5)

d“stę”n“ ć —“muni—acy–na
2.KDL, 2.KDD.

z drogi

1.KDL,
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14)

za—azu–e się l“—alizac–i masztów
urządze
związanych ze stac–ami
—“mór—“we–;

i innych
telef“nii

4)

nakazuje się ”“sad“wienie budyn—ów na
wysokim przyziemiu
co najmniej 0,5 m nad
poziomem terenu;

15)

za—azu–e
się
zabud“wy
tymczasowej
i w“ln“st“–ących “bie—tów re—lam“wych;

5)

16)

za—azu–e się st“s“wania “gr“dze :

a)

z ”refabry—atów bet“n“wych,

b)

z murów ”e nych, “ il“ ci ”rze witów ”“ni e–
3Ń% ca —“wite– ”“wierzchni “gr“dzenia,

wys“—“ ć zabud“wy miesz—ani“we–
dwie
—“ndygnac–e
nadziemne,
d“”uszcza
się
l“—alizac–ę drugie– —“ndygnac–i w poddaszu,
ma—symalna wys“—“ ć d“ 9 m liczone od
poziomu terenu do kalenicy dachu, maksymalna
wys“—“ ć zabud“wy g“s”“darcze– i gara “we–
do 6 m liczone od poziomu terenu do kalenicy
dachu;

c)

“ wys“—“ ci ”“wy e– ń,7 mŁ

6)

dachy budyn—ów dwu lub wiel“s”ad“we
o —ącie nachylenia ”“ aci “d 3Ń d“ 45 , —ryte
dachów—ą ceramiczną lub materia em –ą
imitu–ącym w —“l“rze naturalne– dachów—i;

7)

kolorystyka elewacji w “dcieniach bieli, be u
i piaskowym;

8)

rzuty budyn—ów ”r“st“—ątne, sytu“wane
równ“legle lub ”r“st“”adle d“ granic dzia e—;

9)

linia zabudowy:

a)

od drogi 2. KDL
nie mniej ni 7,Ń m “d linii
r“zgranicza–ące– dr“gi,

b)

od drogi 4. KDL
nie mnie– ni 7,Ń m “d linii
r“zgranicza–ące– dr“gi;

10)

na —a de– dzia ce nale y za”ewnić urządzenie
co najmniej 1 miejsca postojowego dla
sam“ch“du
“s“b“weg“
“”rócz
mie–sca
w gara u;

11)

udzia ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– nie
mnie–szy ni 5Ń%;

12)

za—azu–e się m“nta u urządze technicznych,
związanych z fun—c–“n“waniem budyn—ów, na
ich dachach spadzistych i elewacjach od strony
dróg ”ublicznych;

13)

za—azu–e się l“—alizac–i masztów
urządze
związanych ze stac–ami
—“mór—“we–;

14)

za—azu–e
się
zabud“wy
tymczas“we–
i w“ln“st“–ących “bie—tów re—lam“wych;

15)

za—azu–e się st“s“wania “gr“dze :

a)

z ”refabry—atów bet“n“wych,

b)

z murów ”e nych, “ il“ ci ”rze witów ”“ni e–
3Ń% ca —“wite– ”“wierzchni “gr“dzenia,

c)

“ wys“—“ ci ”“wy e– ń,7 mŁ

§ 12. 1. Wyznacza się tereny zabud“wy
mieszkaniowej 5.MN - o powierzchni ok. 0,60 ha,
w —tórym:
1)

”rzeznacza się teren ”“d realizac–ę zabud“wy
miesz—ani“we– –edn“r“dzinne–, w“ln“st“–ące–;

2)

d“”uszcza się wy—“rzystanie d“ 3Ń %
”“wierzchni u yt—“we– budyn—ów mieszkalnych
dla fun—c–i us ug“wych nie ”“garsza–ących
stanu
r“d“wis—a, w tym ”“zi“mu ha asu
d“”uszczalneg“, “—re l“neg“ dla zabud“wy
mieszkaniowej jednorodzinnej, z zapewnieniem
d“dat—“wych mie–sc ”ar—ing“wych na w asne–
dzia ce;

3)

d“”uszcza
się
l“—alizac–ę
budyn—ów
gospodarczych i gara “wych, sytu“wanych
w drugiej linii zabudowy, za budynkami
mieszkalnymi;

4)

d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów ma e–
archite—tury,
stan“wiących
uzu”e nienie
zabudowy mieszkaniowej tj. altany, wiaty,
szklarnie, grille itd., sytuowanych w drugiej linii
zabudowy, za budynkami mieszkalnymi;

5)

d“stę”n“ ć
4.KDL.

—“muni—acy–na

2Ł
Ustala
się
zagospodarowania terenu:
1)

z drogi

nastę”u–ące

2.KDL,
warun—i

”“dzia na dzia —i bud“wlane d“st“s“wany d“
linii ”“dzia u wewnętrzneg“ oznaczonych na
rysun—u ”lanu, ”rzy czym d“”uszcza się ich
”rzesunięcie, ”“d warun—iem za”ewnienia
m“ liw“ ci
realizac–i
zabud“wy
i zagospodarowania
terenu
zgodnie
z ustaleniami:

a)

szer“—“ ć fr“ntu dzia —i bud“wlane– nie mnie–
ni 25 m,

b)

powierzchnia dzia —i bud“wlane– nie mnie– ni
ńŃ arów,

c)

—ąt ”“ “ enia linii ”“dzia u wewnętrzneg“ d“
dróg 9Ń ±ńŃ%;

2)

powierzchnie
wię—sza
ni
budowlanej;

3)

za—azu–e się ”“d”iwniczania budyn—ów;

zabudowy kubaturowej nie
3Ń%
”“wierzchni
dzia —i

i innych
telef“nii

§ 13. ńŁ Wyznacza się teren zabud“wy
mieszkaniowo - us ug“we– ńŁMU
o powierzchni
ok. 0,28 ha, w —tórym:
1)

”rzeznacza się teren ”“d realizac–ę zabud“wy
mieszkaniowe– –edn“r“dzinne– w“ln“st“–ące–,
us ug“we– lub miesz—ani“w“-us ug“we–, nie
”“garsza–ące– stanu
r“d“wis—a “raz nie
”“w“du–ące– ucią liw“ ci dla “t“czenia, w tym
”“zi“mu ha asu d“”uszczalneg“, “—re l“neg“
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dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
us ug“we–
lub
mieszkaniowo-us ug“we–,
z zapewnieniem
dodatkowych
miejsc
”ar—“wania sam“ch“dów “s“b“wych na
w asne– dzia ce;
2)

3)

4)

5)

w wypadku realizacji zabudowy mieszkaniowous ug“we– - “bie fun—c–e nale y tra—t“wać
równ“rzędnie, ”rzy zach“waniu ”r“”“rc–i, by
adna z nich nie ”rze—r“czy a 7Ń% ”“wierzchni
u yt—“we– ca “ ci budyn—u;
d“”uszcza
się
l“—alizac–ę
budyn—ów
gospodarczych i gara “wych, sytu“wanych
w drugiej linii zabudowy;
d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów ma e–
archite—tury,
stan“wiących
uzu”e nienie
zabudowy mieszkaniowo us ug“we– t–Ł altany,
wiaty, szklarnie, grille itd.;
d“stę”n“ ć
i 2.KX.

—“muni—acy–na

2Ł
Ustala
się
zagospodarowania terenu:

z drogi:

nastę”u–ące

2.KDD
warun—i

1)

teren nale y zag“s”“dar“wać –a—“ –edną dzia —ę
bud“wlaną;

2)

powierzchnia
wię—sza
ni
budowlanej;

3)

za—azu–e się ”“d”iwniczania budyn—ów;

4)

na—azu–e się ”“sad“wienie budyn—ów na
wysokim przyziemiu
co najmniej 0,5 m nad
poziomem terenu;

5)

wys“—“ ć zabud“wy
dwie kondygnacje
nadziemne, d“”uszcza się l“—alizac–ę drugie–
kondygnacji
w poddaszu,
maksymalna
wys“—“ ć 9 m liczone od poziomu terenu do
—alenicy
dachu,
ma—symalna
wys“—“ ć
zabudowy gospodarczej i gara “we– d“ 6 m
liczone od poziomu terenu do kalenicy dachu;

6)

zabudowy kubaturowej nie
3Ń%
”“wierzchni
dzia —i

dachy budyn—ów dwu lub wiel“s”ad“we
o —ącie nachylenia ”“ aci “d 3Ń d“ 45 , —ryte
dachów—ą ceramiczną lub materia em –ą
imitu–ącym w —“l“rze naturalne– dachów—i;

Poz. 435
11)

udzia ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– nie
mnie–szy ni 4Ń%;

12)

za—azu–e się m“nta u urządze technicznych,
związanych z fun—c–“n“waniem budyn—ów, na
ich dachach spadzistych i elewacjach od strony
dróg ”ublicznych;

13)

za—azu–e się l“—alizac–i masztów
urządze
związanych ze stac–ami
—“mór—“we–;

14)

zakazuje się zabud“wy tymczas“we–;

15)

d“”uszcza się l“—alizac–ę w“ln“st“–ących
“bie—tów re—lam“wych “ powierzchni nie
wię—sze– ni 2,Ń m2;

16)

za—azu–e się st“s“wania “gr“dze :

a)

z ”refabry—atów bet“n“wych,

b)

z murów ”e nych, “ il“ ci ”rze witów ”“ni e–
3Ń% ca —“wite– ”“wierzchni “gr“dzenia,

c)

“ wys“—“ ci ”“wy e– ń,7 mŁ

§ 14. ńŁ Wyznacza się
mieszkaniowo - us ug“we– 2ŁMU
0,41 ha, w —tórym:

i innych
telef“nii

teren zabud“wy
o powierzchni ok.

1)

”rzeznacza się teren ”“d realizac–e zabud“wy
mieszkaniowej jednorodzinnej w“ln“st“–ące–,
us ug“we– lub miesz—ani“w“-us ug“we–, nie
”“garsza–ące– stanu
r“d“wis—a “raz nie
”“w“du–ące– ucią liw“ ci dla “t“czenia, w tym
”“zi“mu ha asu d“”uszczalneg“, “—re l“neg“
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
us ug“we–
lub
miesz—ani“w“-us ug“we–,
z zapewnieniem
dodatkowych
miejsc
”ar—“wania sam“ch“dów “s“b“wych na
w asne– dzia ce;

2)

w wypadku realizacji zabudowy mieszkaniowous ug“we– - “bie fun—c–e nale y tra—t“wać
równ“rzędnie, ”rzy zach“waniu ”r“”“rc–i, by
adna z nich nie przekroczy a 7Ń% ”“wierzchni
u yt—“we– ca “ ci budyn—u;

3)

d“”uszcza
się
l“—alizac–ę
budyn—ów
gospodarczych i gara “wych, sytu“wanych
w drugiej linii zabudowy, za w/w budynkami;

4)

d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów ma e–
archite—tury,
stan“wiących
uzu”e nienie
zabudowy mieszkaniowo us ug“we– t–Ł altany,
wiaty, szklarnie, grille itd.;
d“stę”n“ ć —“muni—acy–na
2.KDD i 2.KX.

7)

kolorystyka elewacji w “dcieniach bieli, be u
i piaskowym;

8)

przeszklenia elewac–i fr“nt“wych budyn—ów
us ug“wych nie mnie– ni 4Ń% ”“wierzchni
ciany;

5)

9)

nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi
2. KŚŚ, nie mnie– ni
7,Ń m “d linii
r“zgranicza–ące– dr“gi;

2Ł
Ustala
się
zagospodarowania terenu:

10)

na —a de– dzia ce nale y za”ewnić urządzenie
co najmniej 1 miejsca postojowego dla
sam“ch“du
“s“b“weg“
“”rócz
mie–sca
w gara u dla fun—c–i miesz—ani“we– “raz c“
najmniej 1 miejsce postojowe na 40 m2
”“wierzchni us ug“we– budyn—u;

1)

z dróg:

nastę”u–ące

ńŁKŚL,
warun—i

”“dzia na dzia —i bud“wlane d“st“s“wany d“
linii p“dzia u wewnętrzneg“, “znacz“ne– na
rysun—u ”lanu, ”rzy czym d“”uszcza się –e–
”rzesunięcie, ”“d warun—iem za”ewnienia
m“ liw“ ci
realizac–i
zabud“wy

Śzienni— Urzęd“wy
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i zagospodarowania terenu zgodnie z innymi
ustaleniami planu:
a)

szer“—“ ć fr“ntu dzia —i bud“wlane– nie mniej
ni 3Ń m,

b)

”“wierzchnia dzia —i bud“wlane– nie mnie– ni
ń5 arów,

c)

—ąt ”“ “ enia linii ”“dzia u wewnętrzneg“ d“
dróg 9Ń ±2Ń%;

2)

”“wierzchnia
zabud“wy
budyn—ów
mieszkalnych i mieszkalno-us ug“wych d“ 3ŃŃ
m2,
”“wierzchnia
zabud“wy
budyn—ów
us ug“wych d“ 2ŃŃ m2;

Poz. 435
14)

za—azu–e się zabud“wy tymczas“we–;

15)

d“”uszcza się l“—alizac–ę w“ln“st“–ących
“bie—tów re—lam“wych “ powierzchni nie
wię—sze– ni 2,Ń m2;

16)

za—azu–e się st“s“wania “gr“dze :

a)

z ”refabry—atów bet“n“wych,

b)

z murów ”e nych, o il“ ci ”rze witów ”“ni e–
3Ń% ca —“wite– ”“wierzchni “gr“dzenia,

c)

“ wys“—“ ci ”“wy e– ń,7 mŁ

§ 15. ńŁ Wyznacza się teren
us ug“we– ńŁUP - o powierzchni ok.
w —tórym:

zabud“wy
0,18 ha,

3)

za—azu–e się ”“d”iwniczania budyn—ów;

4)

na—azu–e się ”“sad“wienie budyn—ów na
wysokim przyziemiu
co najmniej 0,5 m nad
poziomem terenu;

1)

”rzeznacza się teren ”“d zabud“wę s u ącą
realizacji us ug ”ublicznych (targ“wis—“ gminne)
z d“”uszczeniem ”ar—ingów;

5)

wys“—“ ć zabud“wy
dwie kondygnacje
nadziemne, d“”uszcza się l“—alizac–ę drugie–
kondygnacji
w poddaszu,
maksymalna
wys“—“ ć 9 m liczone od poziomu terenu do
—alenicy
dachu,
ma—symalna
wys“—“ ć
zabudowy gospodarczej i gara “we– d“ 6 m
liczone od poziomu terenu do kalenicy dachu;

2)

d“”uszcza
się
l“—alizac–e
budyn—ów
us ug“wych związanych z funkcjonowaniem
targowiska gminnego;

3)

d“”uszcza się l“—alizac–ę budyn—ów za”lecza
techniczneg“,
”“wiązanych
z fun—c–ą
podstaw“wą;

4)

d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów ma e–
archite—tury,
stan“wiących
uzu”e nienie
zabud“wy us ug“we–;

5)

d“stę”n“ ć —“muni—acy–na z drogi powiatowej
nr ń382R relac–i Rzeszów
Trzebownisko
u—awiec
Czarna, oznaczonej symbolem
1.KDZ oraz projektowanej drogi 1.KDD.

6)

dachy budyn—ów dwu lub wiel“s”ad“we
o —ącie nachylenia ”“ aci “d 3Ń d“ 45 , —ryte
dachów—ą ceramiczną lub materia em –ą
imitu–ącym w —“l“rze naturalne– dachów—i;

7)

kolorystyka elewacji w “dcieniach bieli, be u
i piaskowym;

8)

”rzesz—lenia elewac–i fr“nt“wych budyn—ów
us ug“wych nie mnie– ni 4Ń% ”“wierzchni
ciany;

2Ł
Ustala
się
zagospodarowania terenu:

9)

linia zabudowy:

1)

teren nale y zag“s”“dar“wać –a—“ –edną dzia —ę
bud“wlaną;

a)

nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi 1.
KDL
nie mnie– ni
7,Ń m “d linii
r“zgranicza–ące– dr“gi,

2)

za—azu–e się ”“d”iwniczania budyn—ów;

3)

gabaryty zabudowy
d“ dwóch —“ndygnac–i
nadziemnych,
dopuszcza
się
l“—alizac–ę
ostatniej kondygnacji w poddaszu, maksymalna
wys“—“ ć 8 m liczone od poziomu terenu do
kalenicy dachu;

4)

dachy budyn—ów dwu lub wiel“s”ad“we
o —ącie nachylenia ”“ aci “d 25 d“ 45 , —ryte
dachów—ą ceramiczną lub materia em –ą
imitu–ącym w —“l“rze naturalne– dachów—i;

b)

“b“wiązu–ąca linia zabud“wy “d dr“gi 2Ł KŚŚ
zgodnie z rysunkiem planu;

10)

na —a de– dzia ce nale y za”ewnić urządzenie
co najmniej 1 miejsca postojowego dla
sam“ch“du
“s“b“weg“
“”rócz
mie–sca
w gara u dla fun—c–i miesz—ani“we– “raz c“
najmniej 1 miejsce postojowe na 40 m2
”“wierzchni u yt—“we– budyn—u;

nastę”u–ące

warun—i

11)

udzia ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– nie
mnie–szy ni 3Ń%;

5)

kolorystyka elewacji w “dcieniach bieli, be u
i piaskowym;

12)

za—azu–e się m“nta u urządze technicznych,
związanych z fun—c–“n“waniem budyn—ów, na
ich dachach spadzistych i elewacjach od strony
dróg ”ublicznych;

6)

”rzesz—lenia elewac–i fr“nt“wych budyn—ów nie
mnie– ni 4Ń% ”“wierzchni ciany;

7)

rzuty budyn—ów “ f“rmach ”r“st“—ątnych,
sytu“wane równ“legle lub ”rostopadle do drogi
w“–ewódz—ie–;

8)

nieprzekraczalna linia zabudowy:

13)

za—azu–e się l“—alizac–i masztów
urządze
związanych ze stac–ami
—“mór—“we–;

i innych
telefonii
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a)

“d dr“gi ńŁKŚź nie mnie– ni
r“zgranicza–ące– dr“gi,

7,Ń m “d linii

b)

“d dr“gi ńŁKŚŚ nie mnie– ni
r“zgranicza–ące– dr“gi;

ńŃ m , “d linii

9)

udzia ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej nie
mnie–szy ni 3Ń%;

10)

za—azu–e się m“nta u urządze technicznych,
związanych z fun—c–“n“waniem budyn—ów, na
ich dachach spadzistych i elewacjach od strony
dróg ”ublicznych;

11)

za—azu–e się l“—alizac–i masztów
urządze
związanych ze stacjami
—“mór—“we–;
za—azu–e się zabud“wy tymczas“we–;

13)

d“”uszcza się l“—alizac–ę w“ln“st“–ących
“bie—tów re—lam“wych “ powierzchni nie
wię—sze– ni 2,Ń m2;

14)

d“”uszcza się l“—alizac–ę zna—ów handl“wych,
logo i szyldów –edynie na elewacji frontowej,
—tórych sumaryczna ”“wierzchnia nie m“ e
”rze—raczać ń5% ”“wierzchni elewac–i;

15)

d“”uszcza się l“—alizac–ę nie mnie– ni ”ięciu
miejsc postojowych od strony drogi 1.KDD;

16)

za—azu–e się st“s“wania “gr“dze :

a)

z ”refabry—atów betonowych,

b)

z murów ”e nych, “ il“ ci ”rze witów ”“ni e–
3Ń% ca —“wite– ”“wierzchni “gr“dzenia,

c)

“ wys“—“ ci ”“wy e– ń,7 mŁ

1)

2)

za—azu–e się ”“d”iwniczania budyn—ów;

3)

gabaryty zabudowy
d“ dwóch —“ndygnacji
nadziemnych,
d“”uszcza
się
l“—alizac–ę
ostatniej kondygnacji w poddaszu, maksymalna
wys“—“ ć 8 m liczone od poziomu terenu do
kalenicy dachu;

4)

dachy budyn—ów dwu lub wiel“s”ad“we
o —ącie nachylenia ”“ aci “d 25 d“ 45 , —ryte
dachów—ą ceramiczną lub materia em –ą
imitu–ącym w —“l“rze naturalne– dachów—i;

5)

kolorystyka elewacji w “dcieniach bieli, be u
i piaskowym;

6)

”rzesz—lenia elewac–i fr“nt“wych budyn—ów nie
mnie– ni 4Ń% ”“wierzchni ciany;

7)

rzuty budyn—ów “ f“rmach ”r“st“—ątnych,
sytu“wane równ“legle lub ”r“st“”adle d“ dr“gi
w“–ewódz—ie–;

8)

nieprzekraczalna linia zabudowy:

a)

“d dr“gi ńŁKŚź nie mnie– ni
r“zgranicza–ące– dr“gi,

7,Ń m “d linii

b)

“d dr“gi ńŁKŚŚ nie mnie– ni
r“zgranicza–ące– dr“gi;

ńŃ m, “d linii

9)

udzia ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– nie
mnie–szy ni 3Ń%;

10)

mie–sca
”“st“–“we
dla
sam“ch“dów
“s“b“wych nale y za”ewnić na w asne– dzia ce,
wg ws—a ni—ów :

--

1 miejsce postojowe na 40 m2 powierzchni
u yt—“we–,

--

1 stanowisko dla samochodu osobowego na
4 osoby zatrudnione,

--

1 stanowisko dla roweru na 50 m2 powierzchni
u yt—“we– ”“dstaw“we–;

11)

za—azu–e się m“nta u urządze technicznych,
związanych z fun—c–“n“waniem budyn—ów, na
ich dachach spadzistych i elewacjach od strony
dróg ”ublicznych;

12)

za—azu–e się l“—alizac–i masztów
urządze
związanych ze stac–ami
—“mór—“we–;

i innych
telefonii

12)

§ 16. ńŁ Wyznacza się teren
us ug“we– 2ŁUP - o powierzchni ok.
w —tórym:

Poz. 435

zabud“wy
0,08 ha,

”rzeznacza się teren ”“d zabud“wę s u ącą
realizac–i us ug ”ublicznych (targ“wis—“ gminne)
z d“”uszczeniem ”ar—ingów;

2)

d“”uszcza
się
l“—alizac–e
budyn—ów
us ug“wych związanych z funkcjonowaniem
targowiska gminnego;

3)

d“”uszcza się l“—alizac–ę budyn—ów za”lecza
technicznego,
”“wiązanych
z fun—c–ą
”“dstaw“wą;
d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów ma e–
archite—tury,
stan“wiących
uzu”e nienie
zabud“wy us ug“we–;

13)

za—azu–e się zabud“wy tymczas“we–;

4)

14)

d“stę”n“ ć —“muni—acy–na z drogi powiatowej
nr ń382R relac–i Rzeszów
Trzebownisko
u—awiec
Czarna, oznaczona symbolem
1.KDZ oraz projektowanej drogi 1.KDD.

d“”uszcza się l“—alizac–ę w“ln“st“–ących
“bie—tów re—lam“wych “ powierzchni nie
wię—sze– ni 2,Ń m2;

15)

d“”uszcza się l“—alizac–ę zna—ów handl“wych,
logo i szyldów –edynie na elewac–i fr“nt“we–,
—tórych sumaryczna ”“wierzchnia nie m“ e
”rze—raczać ń5% ”“wierzchni elewac–i;

16)

za—azu–e się st“s“wania “gr“dze :

a)

z ”refabry—atów bet“n“wych,

5)

2Ł
Ustala
się
zagospodarowania terenu:
1)

nastę”u–ące

warun—i

teren nale y zag“s”“dar“wać –a—“ –edną dzia —ę
bud“wlaną;

i innych
telef“nii
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rzuty budyn—ów “ f“rmach ”r“st“—ątnych,
sytu“wane równ“legle lub ”r“st“”adle do drogi
w“–ewódz—ie–;

8)

za—azu–e się ”“d”iwniczania budyn—ów;

9)

”rzeznacza się teren ”“d zabud“wę s u ącą
realizacji us ug ”ublicznych z dopuszczeniem
us ug —“mercy–nych, nie ”rze—racza–ących 5Ń%
terenu ”rzeznacz“neg“ ”“d zabud“wę;

na—azu–e się ”“sad“wienie budyn—ów na
wysokim przyziemiu
co najmniej 0,5 m nad
poziomem terenu;

10)

d“”uszcza się l“—alizac–ę budyn—ów za”lecza
techniczneg“,
”“wiązanych
z fun—c–ą
”“dstaw“wą, sytu“wanych w drugiej linii
zabudowy;

“b“wiązu–ąca
linia
zabud“wy
“d
dr“gi
w“–ewódz—ie– Nr 88ń nie mnie– ni 2Ń,Ń m od
linii
r“zgranicza–ące–
tereny
“ ró nym
przeznaczeniu;

11)

udzia ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– nie
mnie–szy ni 3Ń%;

12)

mie–sca
”“st“–“we
dla
sam“ch“dów
“s“b“wych nale y za”ewnić na w asne– dzia ce
i na terenie oznaczonym symbolem 1 KS, wg
wska ni—ów :

--

1 miejsce postojowe na 40 m2 powierzchni
u yt—“we–,

--

1 stanowisko dla samochodu osobowego na
4 osoby zatrudnione,

--

1 stanowisko dla roweru na 50 m2 powierzchni
u yt—“we– ”“dstaw“we–;

13)

za—azu–e się m“nta u urządze technicznych,
związanych z fun—c–“n“waniem budyn—ów, na
ich dachach spadzistych i elewacjach od strony
dróg ”ublicznych;

14)

za—azu–e się l“—alizac–i masztów
urządze
związanych ze stac–ami
—“mór—“we–;

15)

za—azu–e się zabud“wy tymczas“we–;

16)

d“”uszcza się l“—alizac–ę w“ln“st“–ących
“bie—tów re—lam“wych “ powierzchni nie
wię—sze– ni 2,Ń m2;

b)

z murów ”e nych, “ il“ ci ”rze witów ”“ni e–
3Ń% ca —“wite– ”“wierzchni “gr“dzenia,

c)

“ wys“—“ ci ”“wy e– ń,7 mŁ

§ 17. ńŁ Wyznacza się teren
us ug“we– 3ŁUP - o powierzchni ok.
w —tórym:
1)

2)

zabud“wy
0,99 ha,

3)

d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów ma e–
archite—tury,
stan“wiących
uzu”e nienie
zabud“wy us ug“we–;

4)

w budyn—ach ”ublicznych d“”uszcza się
l“—alizac–ę l“—ali us ug“wych, —“mercy–nych
o ”“wierzchni nie wię—sze– ni
5Ń %
”“wierzchni u yt—“we– ”“dstaw“wej;

5)

6)

Poz. 435

d“”uszcza się rem“nt, r“zbud“wę i nadbud“wę
istnie–ących budyn—ów us ug“wych;
d“stę”n“ ć
—“muni—acy–na
z drogi
w“–ewódz—ie–
Nr 88ń
relac–i
S“—“ ów
Ma “”“ls—i
a cut “raz ”r“–e—t“waneg“ ciągu
pieszo jezdnego 1. KX/KD.

2Ł
Ustala
się
zagospodarowania terenu:

nastę”u–ące

warun—i

i innych
telef“nii

1)

zasady ”“dzia u terenu na dzia —i bud“wlane:

a)

minimalna szer“—“ ć fr“ntu dzia —i nie mnie– ni
25 m,

b)

minimalna ”“wierzchnia dzia —i nie mnie– ni
8 arów,

c)

—ąt ”“ “ enia linii ”“dzia u d“ dróg nie mnie– ni
9Ń ±2Ń%;

17)

2)

gabaryty zabudowy
do trzech kondygnacji
nadziemnych,
d“”uszcza
się
l“—alizac–ę
ostatniej kondygnacji w poddaszu, maksymalna
wys“—“ ć ń2 m licz“ne “d ”“zi“mu terenu d“
kalenicy dachu;

d“”uszcza się l“—alizac–ę zna—ów handl“wych,
logo i szyldów –edynie na elewac–i fr“nt“we–,
—tórych sumaryczna ”“wierzchnia nie m“ e
”rze—raczać ń5% ”owierzchni elewacji;

18)

za—azu–e się st“s“wania “gr“dze :

a)

z ”refabry—atów bet“n“wych,

b)

z murów ”e nych, “ il“ ci ”rze witów ”“ni e–
3Ń% ca —“wite– ”“wierzchni “gr“dzenia,

c)

“ wys“—“ ci ”“wy e– ń,7 mŁ

3)

4)

na budyn—u urzędu gminy d“”uszcza się
lokalizac–ę
d“minanty
archite—t“niczne–
o wys“—“ ci nie wię—sze– ni ń6 m licz“ne “d
poziomu terenu do szczytu dominanty;
dachy budyn—ów dwu lub wiel“s”ad“we
o —ącie nachylenia ”“ aci “d 25 d“ 45 , —ryte
dachów—ą ceramiczną lub materia em –ą
imitu–ącym w —“l“rze naturalne– dachów—i;

5)

kolorystyka elewacji w “dcieniach bieli, be u
i piaskowym;

6)

”rzesz—lenia elewac–i fr“nt“wych budyn—ów nie
mnie– ni 4Ń% ”“wierzchni ciany;

§ 18. ńŁ Wyznacza się teren zabud“wy
us ug“we– ńŁU - o powierzchni ok. 0,59 ha, w —tórym:
1)

”rzeznacza się teren ”“d realizac–ę zabud“wy
us ug“we–, nie”“garsza–ące– stanu r“d“wis—a
“raz nie”“w“du–ące– ucią liw“ ci dla “t“czenia;

2)

d“”uszcza się l“—alizac–ę budyn—ów za”lecza
technicznego,
”“wiązanych
z fun—c–ą

Śzienni— Urzęd“wy
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4)

13)

d“”uszcza się l“—alizac–ę budyn—ów i “bie—tów
ma e– archite—tury, stan“wiących uzu”e nienie
zabud“wy us ug“we–;

za—azu–e się m“nta u urządze technicznych,
związanych z fun—c–“n“waniem budyn—ów, na
ich dachach spadzistych i elewacjach od strony
dróg ”ublicznych;

14)

za—azu–e się l“—alizac–i masztów
urządze
związanych ze stac–ami
—“mór—“we–;

15)

za—azu–e się zabud“wy tymczas“we–;

16)

d“”uszcza się l“—alizac–ę w“ln“st“–ących
“bie—tów re—lam“wych “ powierzchni nie
wię—sze– ni 2,Ń m2;

17)

dopuszcza się l“—alizac–ę zna—ów handl“wych,
logo i szyldów –edynie na elewac–i fr“nt“we–,
—tórych sumaryczna ”“wierzchnia nie m“ e
”rze—raczać ń5% ”“wierzchni elewac–i;

18)

za—azu–e się st“s“wania “gr“dze :

a)

z ”refabry—atów bet“n“wych,

b)

z murów ”e nych, o il“ ci ”rze witów ”“ni e–
3Ń% ca —“wite– ”“wierzchni “gr“dzenia,

c)

“ wys“—“ ci ”“wy e– ń,7 mŁ

sytu“wanych

w drugiej

d“stę”n“ ć
—“muni—acy–na
z drogi
w“–ewódz—ie–
Nr 881
relacji
S“—“ ów
Ma “”“ls—i
a cut “raz ”r“–e—t“waneg“ ciągu
pieszo jezdnego 1.KX/KD.

2Ł
Ustala
się
zagospodarowania terenu:

nastę”u–ące

warun—i

1)

teren nale y zag“s”“dar“wać –a—“ –edną dzia —ę
bud“wlaną;

2)

powierzchnia
zabudowy
podstawowego do 400 m2 ;

3)

wys“—“ ć zabud“wy
dwie kondygnacje
nadziemne, d“”uszcza się l“—alizac–ę drugie–
kondygnacji
w poddaszu,
maksymalna
wys“—“ ć ń2 m licz“ne “d ”“zi“mu terenu d“
kalenicy dachu, z zastosowaniem kierunku
na–d u sze– —alenicy na linii ”ó n“c - p“ udnie;

4)

budynku

dachy budyn—ów dwu lub wiel“s”ad“we
o —ącie nachylenia ”“ aci “d 25 d“ 45 , —ryte
dachów—ą ceramiczną lub materia em –ą
imitu–ącym w —“l“rze naturalne– dachów—i;

5)

kolorystyka elewacji w “dcieniach bieli, be u
i piaskowym;

6)

przeszklenia elewac–i fr“nt“wych budyn—ów
us ug“wych nie mnie– ni 4Ń% ”“wierzchni
ciany;

7)

rzuty budyn—ów “ f“rmach ”r“st“—ątnych,
sytu“wane równ“legle lub ”r“st“”adle d“ dr“gi
w“–ewódz—ie–;

8)

za—azu–e się ”“d”iwniczania budyn—ów;

9)

na—azu–e się ”“sad“wienie budyn—ów na
wysokim przyziemiu
co najmniej 0,5 m nad
poziomem terenu;

10)

Poz. 435

linii

”“dstaw“wą,
zabudowy;
3)
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“b“wiązu–ąca
linia
zabud“wy
“d
dr“gi
w“–ewódz—ie–
Nr 88ń
relac–i
S“—“ ów
Ma “”“ls—i
a cut
20,0 m od linii
r“zgranicza–ące–
terenu
“ ró nym
przeznaczeniu;

11)

udzia ”“wierzchni biologicznie czynnej nie
mnie–szy ni 3Ń%;

12)

mie–sca
”“st“–“we
dla
sam“ch“dów
“s“b“wych nale y za”ewnić na w asne– dzia ce,
wg ws—a ni—ów:

--

1 miejsce postojowe na 40 m2 powierzchni
u yt—“we–,

--

1 stanowisko dla samochodu osobowego na
4 osoby zatrudnione,

--

1 stanowisko dla roweru na 50 m2 powierzchni
u yt—“we– ”“dstaw“we–Ł

i innych
telef“nii

§ 19. ńŁ Wyznacza się teren zabud“wy
us ug“we– 2ŁU - o powierzchni ok. 1,56 ha, w —tórym:
1)

”rzeznacza się teren ”“d realizac–ę zabud“wy
us ug“we–, nie”“garsza–ące– stanu r“d“wis—a
“raz nie”“w“du–ące– ucią liw“ ci dla “t“czenia;

2)

d“”uszcza się l“—alizac–ę budyn—ów za”lecza
techniczneg“,
”“wiązanych
z fun—c–ą
”“dstaw“wą, sytu“wanych w drugiej linii
zabudowy;

3)

d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów ma e–
archite—tury,
stan“wiących
uzu”e nienie
zabud“wy us ug“we–;

4)

zabyt—“wą —a”licz—ę wraz ze star“drzewem
“be–mu–e się “chr“ną —“nserwat“rs—ą;

5)

d“”uszcza się rem“nt, nadbud“wę, r“zbud“wę
i ”rzebud“wę
istnie–ących
budyn—ów
mieszkalnych i us ug“wych;

6)

d“stę”n“ ć
—“muni—acy–na
z drogi
w“–ewódz—ie–
Nr 88ń
relac–i
S“—“ ów
Ma “”“ls—i
a cut, z drogi powiatowej
nr ń382R relac–i Rzeszów
Trzebownisko
u—awiec
Czarna oznaczonej symbolem
1.KDZ oraz projektowanej drogi 1.KDD;

7)

w
r“d—“we– czę ci terenu na—azu–e się
l“—alizac–ę ciągu ”ieszeg“ w zieleni urządz“ne–
o szer“—“ ci nie mnie–sze– ni ńŃ,Ń m i ączące–
dr“gę
ńŁKŚŚ
z dr“gą
w“–ewódz—ą,
oznaczonego na rysunku planu.

2Ł
Ustala
się
zagospodarowania terenu:
1)

nastę”u–ące

warun—i

zasady ”“dzia u terenu na dzia —i bud“wlane:

Śzienni— Urzęd“wy
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a)

minimalna szer“—“ ć fr“ntu dzia —i nie mnie– ni
25 m,

b)

minimalna ”“wierzchnia dzia —i nie mnie– ni
8 arów,

c)

—ąt ”“ “ enia linii ”“dzia u d“ dróg nie mnie– ni
9Ń ±2Ń%;

2)

powierzchnia
zabudowy
podstawowego do 300 m2 ;

3)

4)

16)

za—azu–e się l“—alizac–i masztów
urządze
związanych ze stac–ami
—“mór—“we–;

17)

za—azu–e się zabud“wy tymczas“we–;

18)

d“”uszcza się l“—alizac–ę w“ln“st“–ących
“bie—tów re—lam“wych o powierzchni nie
wię—sze– ni 2,Ń m2;

19)

d“”uszcza się l“—alizac–ę zna—ów handl“wych,
logo i szyldów –edynie na elewac–i fr“nt“we–,
—tórych sumaryczna ”“wierzchnia nie m“ e
”rze—raczać ń5% ”“wierzchni elewac–i;

20)

za—azu–e się st“s“wania “gr“dze :

a)

z ”refabry—atów bet“n“wych,

b)

z murów ”e nych, “ il“ ci ”rze witów ”“ni e–
3Ń% ca —“wite– ”“wierzchni “gr“dzenia,

c)

“ wys“—“ ci ”“wy e– ń,7 mŁ

i innych
telef“nii

budynku

wys“—“ ć zabud“wy
dwie kondygnacje
nadziemne, d“”uszcza się l“—alizac–ę drugie–
kondygnacji
w poddaszu,
maksymalna
wys“—“ ć ń2 m licz“ne “d ”“zi“mu terenu d“
kalenicy dachu;
dachy budyn—ów dwu lub wiel“s”ad“we
o —ącie nachylenia ”“ aci “d 25 d“ 45 , —ryte
dachów—ą ceramiczną lub materia em –ą
imitu–ącym w —“l“rze naturalne– dachów—i;

5)

kolorystyka elewacji w “dcieniach bieli, be u
i piaskowym;

6)

”rzesz—lenia elewac–i fr“nt“wych budyn—ów
us ug“wych nie mnie– ni 40% powierzchni
ciany;

7)

Poz. 435

rzuty budyn—ów “ f“rmach ”r“st“—ątnych,
sytu“wane równ“legle lub ”r“st“”adle d“ dr“gi
w“–ewódz—ie–;

§ 20. ńŁ Wyznacza się teren us ug s”“rtu
i rekreacji 1.US - o powierzchni ok. 0,28 ha,
w —tórym:
1)

”rzeznacza się teren ”“d l“—alizac–ę budyn—ów
i budowli
(korty tenisowe,
boiska
itp.)
s u ących realizac–i us ug s”“rtu i rekreacji;

2)

d“”uszcza się l“—alizac–ę budyn—ów za”lecza
techniczneg“,
”“wiązanych
z fun—c–ą
”“dstaw“wą;

8)

za—azu–e się ”“d”iwniczania budyn—ów;

9)

na—azu–e się ”“sad“wienie budyn—ów na
wysokim przyziemiu
co najmniej 0,5 m nad
poziomem terenu;

3)

d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów ma e–
archite—tury,
stan“wiących
uzu”e nienie
zabud“wy us ug“we–;

10)

“b“wiązu–ąca
linia
zabud“wy
“d
dr“gi
w“–ewódz—ie– Nr 88ń nie mnie– ni 2Ń,Ń m “d
linii r“zgranicza–ące– dr“gi;

4)

d“stę”n“ ć —“muni—acy–na z drogi 1.KDD.

11)

nie”rze—raczalna linia zabud“wy “d
ńŁKŚź, ńŁ KŚŚ, nie mnie– ni 7,Ń m;

dróg

12)

udzia ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej nie
mnie–szy ni 3Ń%;

13)

2Ł
Ustala
się
zagospodarowania terenu:

nastę”u–ące

warun—i

1)

teren nale y zag“s”“dar“wać –a—“ –edną dzia —ę
bud“wlaną;

2)

za—azu–e się ”“d”iwniczania budyn—ów;

mie–sca
”“st“–“we
dla
sam“ch“dów
“s“b“wych nale y za”ewnić na w asne– dzia ce,
wg ws—a ni—ów:

3)

na—azu–e się ”“sad“wienie budyn—ów na
wysokim przyziemiu
co najmniej 0,5 m nad
poziomem terenu;

--

1 miejsce postojowe na 40 m2 powierzchni
u yt—“we– ”“dstaw“we–,

4)

--

1 stanowisko dla samochodu osobowego na
4 osoby zatrudnione,

gabaryty zabudowy
d“ dwóch —“ndygnac–i
nadziemnych,
d“”uszcza
się
l“—alizac–ę
ostatniej kondygnacji w poddaszu, maksymalna
wys“—“ ć ńŃ m licz“ne “d ”“zi“mu terenu d“
kalenicy lub szczytu dachu;

--

1 stanowisko dla roweru na 50 m2 powierzchni
u yt—“we– ”“dstaw“we–;

5)

14)

udzia ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– nie
mnie–szy ni 3Ń%;

15)

za—azu–e się m“nta u urządze technicznych,
związanych z fun—c–“n“waniem budyn—ów, na
ich dachach spadzistych i elewacjach od strony
dróg ”ublicznych;

dachy budyn—ów dwu lub wiel“s”ad“we
o —ącie nachylenia ”“ aci “d 25 d“ 35 , —ryte
dachów—ą ceramiczną lub materia em –ą
imitu–ącym w —“l“rze naturalne– dachów—i lub
” as—ie,
–edna—“we
dla
“bie—tów
l“—aliz“wanych na terenach us ug s”“rtu;

6)

kolorystyka elewacji w “dcieniach bieli, be u
i piaskowym;
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7)

”rzesz—lenia elewac–i fr“nt“wych budyn—ów
”“dstaw“wych nie mnie– ni 4Ń% ”“wierzchni
ciany;

8)

rzuty budyn—ów “ f“rmach ”r“st“—ątnych,
sytu“wane ”r“st“”adle lub równ“legle d“ dr“gi
wewnętrzne– ńŁKŚŚ;

9)

udzia ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– nie
mnie–szy ni 3Ń%;

Poz. 435
i ączące– dr“gę ńŁKŚź z dr“gą w“–ewódz—ą,
oznaczonego na rysunku planu.
2Ł
Ustala
się
zagospodarowania terenu:

nastę”u–ące

warun—i

1)

teren nale y zag“s”“dar“wać –a—“ –edną dzia —ę
bud“wlaną;

2)

za—azu–e się ”“d”iwniczania budyn—ów;

10)

ha as nie m“ e ”rze—raczać d“”uszczalneg“
”“zi“mu “—re l“neg“ dla terenów re—reacy–n“wypoczynkowych;

3)

na—azu–e się ”“sad“wienie budyn—ów na
wysokim przyziemiu
co najmniej 0,5 m nad
poziomem terenu;

11)

nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi
1.KDD zgodnie z rysun—iem ”lanu, nie mnie– ni
5 m;

4)

12)

mie–sca
”“st“–“we
dla
sam“ch“dów
za”ewni“ne na “góln“d“stę”nym ”ar—ingu
oznaczonym symbolem 1.KS;

gabaryty zabudowy
do trzech kondygnacji
nadziemnych,
d“”uszcza
się
l“—alizac–ę
ostatniej kondygnacji w poddaszu, maksymalna
wys“—“ ć ń5 m licz“na “d ”“zi“mu terenu d“
kalenicy lub szczytu dachu;

5)

d“”uszcza
się
l“—alizac–ę
d“minanty
architektonicznej o wys“—“ ci nie wię—sze– ni
20 m liczone od poziomu terenu do szczytu
dominanty;

6)

dachy budyn—ów dwu lub wiel“s”ad“we
o —ącie nachylenia ”“ aci “d 25 d“ 45 , —ryte
dachów—ą ceramiczną lub materia em –ą
imitu–ącym w —“l“rze naturalne– dachów—i lub
” as—ie,
–edna—“we
dla
“bie—tów
l“—aliz“wanych na terenach us ug s”“rtu;

7)

kolorystyka elewacji w “dcieniach bieli, be u
i piaskowym;

8)

”rzesz—lenia elewac–i fr“nt“wych budyn—ów
podstawowych nie mnie– ni 4Ń% ”“wierzchni
ciany;

9)

nieprzekraczalna linia zabudowy:

a)

od 1.KDD i ńŁKŚź nie mnie– ni ńŃ,Ń m “d linii
r“zgranicza–ące– dr“gi,

b)

“d dr“gi gminne– nie mnie– ni 7,Ń m “d granicy
planu;

10)

udzia ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– nie
mnie–szy ni 3Ń%;

11)

dopuszcza się l“—alizac–ę budyn—ów za”lecza
techniczneg“,
”“wiązanych
z fun—c–ą
”“dstaw“wą;

ha as nie m“ e ”rze—raczać d“”uszczalneg“
”“zi“mu “—re l“neg“ dla terenów re—reacy–n“wypoczynkowych;

12)

d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów ma e–
archite—tury,
stan“wiących
uzu”e nienie
zabud“wy us ug“we–;

mie–sca
”“st“–“we
dla
sam“ch“dów
za”ewni“ne na “góln“d“stę”nym ”ar—ingu
oznaczonym symbolem 1.KS;

13)

d“stę”n“ ć —“muni—acy–na z drogi powiatowej
oznaczonej symbolem 1.KDZ i projektowanej
drogi 1.KDD i drogi gminnej poza granicami
planu;

za—azu–e się m“nta u urządze technicznych,
na ich dachach spadzistych i elewacjach od
str“ny dróg ”ublicznych;

14)

za—azu–e się l“—alizac–i masztów
urządze
związanych ze stac–ami
—“mór—“we–;

15)

za—azu–e się zabud“wy tymczas“we–;

13)

za—azu–e się m“nta u urządze technicznych,
na ich dachach spadzistych i elewacjach od
str“ny dróg ”ublicznych;

14)

za—azu–e się l“—alizac–i masztów
urządze
związanych ze stac–ami
—“mór—“we–;

15)

za—azu–e się zabud“wy tymczas“we–;

16)

d“”uszcza się l“—alizac–ę w“ln“st“–ących
“bie—tów re—lam“wych “ powierzchni nie
wię—sze– ni 2,Ń m2;

17)

za—azu–e się st“s“wania “gr“dze :

a)

z ”refabry—atów bet“n“wych,

b)

z murów ”e nych, “ il“ ci ”rze witów ”“ni e–
3Ń% ca —“wite– ”“wierzchni “gr“dzenia,

c)

i innych
telef“nii

“ wys“—“ ci ”“wy e– ń,7 mŁ

§ 21. ńŁ Wyznacza się teren us ug s”“rtu 2ŁUS
- o powierzchni ok. 2,24 ha, w —tórym:
1)

2)

3)

4)

5)

”rzeznacza się teren ”“d bud“wę stadi“nu
sportowego
oraz
budowli
sportowych
i rekreacyjnych
z niezbędnym
za”leczem
administracyjno socjalnym;

wzd u “dcin—a wsch“dnie– granicy terenu
na—azu–e się l“—alizac–ę ciągu ”ieszeg“ w zieleni
urządz“ne– “ szer“—“ ci nie mnie–sze– ni 5,Ń m

i innych
telef“nii

Śzienni— Urzęd“wy
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dopuszcza się l“—alizac–ę w“ln“st“–ących
“bie—tów re—lam“wych “ powierzchni nie
wię—sze– ni 2,Ń m2;

8)

nieprzekraczalna linia zabudowy:

a)

“d dróg ńŁKŚŚ nie mnie– ni ńŃ,Ń m,

17)

za—azu–e się st“s“wania “gr“dze :

b)

a)

z ”refabry—atów bet“n“wych,

od drogi gminnej, poza granicami planu nie
mnie– ni 7,Ń m “d granicy ”lanu;

9)
b)

z murów ”e nych, “ il“ ci ”rze witów ”“ni e–
3Ń% ca —“wite– ”“wierzchni “gr“dzenia,

udzia ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– nie
mnie–szy ni 3Ń%;

10)
c)

“ wys“—“ ci ”“wy e– ń,7 mŁ

ha as nie m“ e ”rze—raczać d“”uszczalneg“
”“zi“mu “—re l“neg“ dla terenów re—reacy–n“wypoczynkowych;

11)

mie–sca
”“st“–“we
dla
sam“ch“dów
za”ewni“ne na “góln“d“stę”nym ”ar—ingu
oznaczonym symbolem 1.KS;

12)

d“”uszcza się l“—alizac–ę budyn—ów za”lecza
techniczneg“,
”“wiązanych
z fun—c–ą
”“dstaw“wą;

za—azu–e się m“nta u urządze technicznych,
na ich dachach spadzistych i elewacjach od
str“ny dróg ”ublicznych;

13)

d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów ma e–
archite—tury,
stan“wiących
uzu”e nieniu
zabud“wy us ug“we–;

za—azu–e się l“—alizac–i masztów
urządze
związanych ze stac–ami
—“mór—“we–;

14)

za—azu–e się zabud“wy tymczas“we–;

15)

d“”uszcza się l“—alizac–ę w“ln“st“–ących
“bie—tów re—lam“wych “ powierzchni nie
wię—sze– ni 2,Ń m2;

16)

za—azu–e się st“s“wania “gr“dze :

a)

z ”refabry—atów bet“n“wych,

b)

z murów ”e nych, “ il“ ci ”rze witów ”“ni e–
3Ń% ca —“wite– ”“wierzchni “gr“dzenia,

c)

“ wys“—“ ci ”“wy e– ń,7 mŁ

16)

§ 22. ńŁ Wyznacza się teren us ug s”“rtu 3ŁUS
- o powierzchni ok. 0,80 ha, w —tórym:
1)

2)

3)

”rzeznacza się teren ”“d bud“wę hali s”“rt“we–
“raz
budyn—ów,
bud“wli
s”“rt“wych
i rekreacyjnych
z niezbędnym
za”leczem
administracyjno socjalnym;

4)

d“stę”n“ ć —“muni—acy–na z projektowanej
drogi 1.KDD i drogi gminnej (poza granicami
planu);

5)

wzd u ”ó n“cne– i wschodniej granicy terenu
na—azu–e się l“—alizac–ę ciągu ”ieszeg“ w zieleni
urządz“ne– “ szer“—“ ci nie mnie–sze– ni 5,Ń m,
oznaczonego na rysunku planu.

2Ł
Ustala
się
zagospodarowania terenu:

nastę”u–ące

warun—i

i innych
telef“nii

1)

teren nale y zag“s”“dar“wać –a—“ –edną dzia —ę
bud“wlaną;

§ 23. ńŁ Wyznacza się teren zieleni ”ubliczne–
urządz“ne– ńŁźP - o powierzchni ok. 0,83 ha,
w —tórym:

2)

na—azu–e się ”“sad“wienie budyn—ów na
wysokim przyziemiu
co najmniej 0,5 m nad
poziomem terenu;

1)

ustala
się
nastę”u–ące
zagospodarowania terenu:

3)

gabaryty zabudowy
ma—symalna wys“—“ ć
15 m liczone od poziomu terenu do kalenicy lub
szczytu dachu;

a)

nakazuje się urządzenie zwartych u— adów
zieleni wzd u cie—u w“dneg“,

b)

d“”uszczenie
l“—alizac–i
“bie—tów
ma e–
archite—tury (f“ntann, altan, cie e—, m“st—ów,
murów “”“r“wych, ”“mni—ów it”Ł),

c)

d“”uszcza się urządzenie trwa ych ciągów
s”acer“wych,
cie e—
rowerowych,
“ wietlenia, awe— i ”laców zabaw,

d)

d“”uszcza się ”rzebieg
infrastruktury technicznej,

e)

na—azu–e
się
realizac–ę
ciągu
oznaczonego na rysunku planu.

2)

ws—a ni— ”“wierzchni czynne– bi“l“gicznie
mniejszy ni 8Ń%;

3)

ma—symalny
udzia
”“wierzchni
zainwestowanej obiektami i urządzeniami, nie
m“ e ”rze—r“czyć 2Ń% ”“wierzchni terenu;

4)

5)

d“”uszcza
się
l“—alizac–ę
d“minanty
architektonicznej o wys“—“ ci nie wię—sze– ni
20 m liczone od poziomu terenu do szczytu
dominanty;
dachy budyn—ów dwu lub wiel“s”ad“we
o —ącie nachylenia ”“ aci “d 25 d“ 45 , —ryte
dachów—ą ceramiczną lub materia em –ą
imitu–ącym w —“l“rze naturalne– dachów—i lub
dachy ” as—ie, –edna—“we dla “bie—tów
l“—aliz“wanych na terenach us ug s”“rtu;

6)

kolorystyka elewacji w “dcieniach bieli, be u
i piaskowym;

7)

”rzesz—lenia elewac–i fr“nt“wych budyn—ów
”“dstaw“wych nie mnie– ni 4Ń% ”“wierzchni
ciany;

sieci

warun—i

i urządze
”ieszeg“,
nie
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1.KDD

1)

ustala
się
nastę”u–ące
zagospodarowania terenu:

§ 24. ńŁ Wyznacza się teren zieleni ”ublicznej,
urządz“ne– 2ŁźP - o powierzchni ok. 0,81 ha,
w —tórym:

a)

na—azu–e się urządzenie zwartych u— adów
zieleni wzd u cie—u w“dneg“,

b)

d“”uszczenie
l“—alizac–i
“bie—tów
ma e–
archite—tury (f“ntann, altan, cie e—, m“st—ów,
murów “”“r“wych, ”“mni—ów it”Ł),

4)

d“stę”n“ ć —“muni—acy–na z drogi
i drogi gminnej poza granicami planu.

warun—i

warun—i

1)

ustala
się
nastę”u–ące
zagospodarowania terenu:

a)

na—azu–e się urządzenie zwartych u— adów
zieleni wzd u cie—u w“dneg“,

c)

b)

d“”uszczenie
l“—alizac–i
“bie—tów
ma e–
architektury (f“ntann, altan, cie e—, m“st—ów,
murów “”“r“wych, ”“mni—ów it”Ł),

d“”uszcza się urządzenie trwa ych ciągów
s”acer“wych,
cie e—
r“wer“wych,
“ wietlenia, awe— i ”laców zabaw,

d)

d“”uszcza się ”rzebieg
infrastruktury technicznej,

sieci

i urządze

c)

d“”uszcza się urządzenie trwa ych ciągów
s”acer“wych,
cie e—
r“wer“wych,
“ wietlenia, awe— i ”laców zabaw,

e)

d“”uszcza się l“—alizac–ę nie więce– ni ńŃ
miejsc parkingowych przy projektowanej drodze
2.KDD;

d)

d“”uszcza się ”rzebieg
infrastruktury technicznej,

2)

ws—a ni— ”“wierzchni czynne– bi“l“gicznie
mnie–szy ni 8Ń%;

e)

d“”uszcza się l“—alizac–ę nie więce– ni ńŃ
miejsc parkingowych przy projektowanej drodze
2.KDD;

3)

ma—symalny
udzia
”“wierzchni
zainwestowanej obiektami i urządzeniami, nie
m“ e ”rze—r“czyć 2Ń% ”“wierzchni terenu;

2)

ws—a ni— ”“wierzchni czynne– bi“l“gicznie
mnie–szy ni 8Ń%;

4)

d“stę”n“ ć
i 1KX.

3)

ma—symalny
udzia
”“wierzchni
zainwestowanej obiektami i urządzeniami, nie
mo e ”rze—r“czyć 2Ń% ”“wierzchni terenu;

§ 27.
1.
Wyznacza
się
teren
wód
”“wierzchni“wych ródląd“wych ńŁWS “ powierzchni
ok. 0,25 ha, w —tórym:

4)

d“stę”n“ ć
i 2.KDL.

1)

—“muni—acy–na

sieci

i urządze

z drogi

nie

2.KDD

§ 25. ńŁ Wyznacza się teren zieleni ”ubliczne–
urządz“ne– 3ŁźP - o powierzchni ok. 0,27 ha,
w —tórym:
1)

ustala
się
nastę”u–ące
zagospodarowania terenu:

a)

na—azu–e się urządzenie zwartych u— adów
zieleni wzd u cie—u w“dneg“,

b)

d“”uszczenie
l“—alizac–i
“bie—tów
ma e–
archite—tury (f“ntann, altan, cie e—, m“st—ów,
murów “”“r“wych, ”“mni—ów it”Ł),

c)

d)

warun—i

d“”uszcza się urządzenie trwa ych ciągów
spacerowych,
cie e—
r“wer“wych,
“ wietlenia, awe— i ”laców zabaw,
d“”uszcza się ”rzebieg
infrastruktury technicznej;

sieci

i urządze

—“muni—acy–na

z drogi

§ 28.
ńŁ
Wyznacza
się
tereny
wód
”“wierzchni“wych ródląd“wych 2ŁWS (“—Ł Ń,Ń4 ha),
3.WS (ok. 0,03 ha), 4.WS (ok. 0,06 ha) o ączne–
powierzchni ok. 0,13ha, w —tórych:
1)

”rzeznacza
się
powierzchniowe;

teren

2)

na—azu–e się zach“wać “bud“wę bi“l“giczną
wzd u cie—ów w“dnych;

3)

za—azu–e się
brzegowych.

li—widac–i

”“d

naturalnych

w“dy

s—ar”

§ 29. ńŁ Wyznacza się teren dr“gi ”ubliczne–
zbiorczej oraz infrastruktury technicznej 1.KDZ
o powierzchni ok. 0,26 ha, w —tórym:
1)

Zasady zagospodarowania terenu:

ws—a ni— ”“wierzchni czynne– bi“l“gicznie
mnie–szy ni 8Ń%;

nie

a)

szer“—“ ć w liniach
mnie–sza ni ń2,Ń m,

3)

ma—symalny
udzia
”“wierzchni
zainwestowanej obiektami i urządzeniami, nie
m“ e ”rze—r“czyć 2Ń% ”“wierzchni terenu;

b)

szer“—“ ć –ezdni 6,Ń m,

c)

szer“—“ ć ch“dni—a nie mnie– ni 2,Ń m,

d“stę”n“ ć —“muni—acy–na z drogi 1.KX.

d)

szer“—“ ć dwu—ierun—“we–
2,0 m,

§ 26. ńŁ Wyznacza się teren zieleni ”ubliczne–
urządz“ne– 4ŁźP - o powierzchni ok. 0,31 ha,
w —tórym:

2.KDD

”rzeznacza się teren ”“d bud“wę zbi“rni—a
retency–neg“ wód “”ad“wych z dopuszczeniem
przeznaczenia sportowo rekreacyjnego;

2)

4)

nie

r“zgranicza–ących

nie

cie —i r“wer“we–
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usytuowanie sieci infrastruktury technicznej
”“za
–ezdnią,
z zachowaniem
przepisów
“drębnych, d“tyczących l“—aliz“wania sieciŁ

2)

d“stę”n“ ć —“muni—acy–na z projektowanych
dróg “znacz“nych na rysun—u ”lanu symb“lami
1.KDD;

§ 30. ńŁ Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych
lokalnych oraz infrastruktury technicznej 1.KDL (ok.
0,57 ha), 2.KDL ( ok. 0,52 ha), 3.KDL (ok. 0,53 ha),
4.KDL (ok. 0,16 ha) o ączne– ”“wierzchni “—Ł ń,78 ha
w —tórych:

3)

d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów
archite—tury “raz zieleni t“warzyszące–;

4)

wzd u ”“ udni“we– granicy terenu na—azu–e się
l“—alizac–ę ciągu pieszego w zieleni urządz“ne–
o szer“—“ ci nie mnie–sze– ni
5,Ń m,
oznaczonego na rysunku planu.

e)

1)

Zasady zagospodarowania terenu:

a)

szer“—“ ć w liniach
mnie–sza ni ń2,Ń m,

b)

szer“—“ ć –ezdni 5,Ń m,

c)

szer“—“ ć ch“dni—a nie mnie– ni 2,Ń m,

d)

szer“—“ ć dwu—ierun—“we–
2,0 m,

e)

r“zgranicza–ących

nie

ma e–

§ 35. ńŁ Wyznacza się teren ”“d bud“wę
budowli i sieci infrastruktury technicznej 1.E/K
o powierzchni ok. 0,03 ha, w —tórym:
1)

”rzeznacza się teren ”“d bud“wę bud“wli
i sieci infrastruktury technicznej;

cie —i r“wer“we–

2)

usytuowanie sieci infrastruktury technicznej
”“za
–ezdnią,
z zach“waniem
”rze”isów
“drębnych, d“tyczących l“—aliz“wania sieciŁ

d“stę”n“ ć —“muni—acy–na z projektowanych
dróg “znacz“nych na rysun—u ”lanu symb“lami
2.KDL i 3.KDL.

III

PRźśPISŹ PRźśJ CIOWś I KO COWś

§ 31. ńŁ Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych
dojazdowych oraz infrastruktury technicznej 1.KDD
(ok. 0,40 ha), 2.KDD (ok. 0,42 ha), 3. KDD (ok. 0,28
ha), 4.KDD (ok. 0, 01 ha) o ączne– ”“wierzchni “—Ł
1,2 ha, w —tórych:
1)

Zasady zagospodarowania terenu:

a)

szer“—“ ć w liniach
mnie–sza ni ńŃ,Ń m,

b)

szer“—“ ć –ezdni 5,Ń m,

c)

szer“—“ ć ch“dni—a ń,5 m,

d)

usytuowanie sieci infrastruktury technicznej
”“za
–ezdnią,
z zach“waniem
”rze”isów
“drębnych, d“tyczących l“—aliz“wania sieciŁ

r“zgranicza–ących

nie

§ 36. Teren “b–ęty granicą ”lanu, d“ czasu
zagospodarowania
zgodnie
z przeznaczeniem
ustalonym
w ”lanie,
”“z“stawia
się
w d“tychczas“wym
u yt—“waniu,
z zakazem
zabudowy tymczasowej.
§ 37. Ustala się staw—ę ”r“cent“wą, na
”“dstawie —tóre–, “—re la się –edn“raz“wą “” atę
z tytu u wzr“stu wart“ ci nieruch“m“ ci w związ—u
z uchwaleniem planu, w wys“—“ ci:
1)

dla terenów, “znacz“nych na rysun—u ”lanu
symbolami 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN
o ączne– ”“wierzchni “—Ł ńŃ,33 ha, ”“d
zabud“wę miesz—ani“wą –edn“r“dzinną- 10%;

2)

dla terenów, “znacz“nych na rysun—u ”lanu
symbolami 1.MU, 2.MU, o ączne– ”“wierzchni
“—Ł Ń,69 ha , ”“d zabud“wę miesz—aln“
us ug“wą ń5%;

3)

dla terenów, “znacz“nych na rysun—u ”lanu
symbolami 1.UP, 2.UP, 3.UP o ączne–
”“wierzchni “—Ł ń,25 ha , ”“d us ugi ”ubliczne
10%;

a)
szer“—“ ć ciągu ”iesz“ –ezdneg“ ńŁ KXłKŚ - nie
mnie–sza ni 8,ŃmŁ

4)

§ 33. ńŁ Wyznacza się tereny ciągów ”ieszych
oraz infrastruktury technicznej, 1.KX (ok. 0,04 ha),
2.KX (ok. 0,05 ha), w —tórych:

dla terenów, “znaczonych na rysunku planu
symbolami 1.U, 2.U, o ączne– ”“wierzchni “—Ł
2,ń5 ha , ”“d us ugi —“mercy–ne 2Ń%;

5)

dla terenów, “znacz“nych na rysun—u ”lanu
symbolami 1.US, 2.US, 3.US, o ączne–
”“wierzchni “—Ł 3,32 ha , ”“d us ugi s”“rtu
5%;

6)

dla terenów, “znacz“nych na rysun—u ”lanu
symbolami 1.ZP, 2.ZP, 3.ZP, 4.ZP, o ączne–
”“wierzchni “—Ł 2,22 ha , ”“d ziele ”ubliczną,
urządz“ną 5%;

7)

dla terenów, “znacz“nych na rysun—u ”lanu
symbolami 1.WS, 2.WS, 3.WS, 4.WS o ączne–
”“wierzchni “—ŁŃ,38 ha ”“d tereny wód
”“wierzchni“wych ródląd“wych 5%;

§ 32. ńŁ Wyznacza się teren ciągu ”iesz“
jezdnego oraz infrastruktury technicznej 1.KX/KD (ok.
0,16 ha), w —tórym:
1)

Zasady zagospodarowania terenu:

1)

Zasady zagospodarowania terenu:

a)

szer“—“ ć ciągu ”ieszeg“ ńŁKX, 2 KX - nie
mnie–sza ni 6,Ń mŁ

§ 34. ńŁ Wyznacza się teren “góln“d“stę”neg“
parkingu 1.KS o powierzchni ok. 0,38 ha, w —tórym:
1)

”rzeznacza się teren ”“d “góln“d“stę”ny
parking na ok. 100 miejsc postojowych;
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8)

dla terenu, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1.KDZ, o powierzchni ok. 0,26 ha,
”“d dr“gę ”ubliczną zbi“rczą “raz infrastru—turę
techniczną 5%;

9)

dla terenów, “znacz“nych na rysun—u ”lanu
symbolami 1.KDL, 2.KDL, 3.KDL, 4.KDL
o ączne– ”“wierzchni “—Ł ń,78 ha, ”“d dr“gi
l“—alne
”ubliczne,
“raz
infrastru—turę
techniczną 5%;

10)

11)

dla terenów, “znacz“nych na rysun—u ”lanu
symbolami 1.KDD, 2.KDD, 3.KDD, 4.KDD,
o ączne– ”“wierzchni “—Ł ń,2 ha ”“d dr“gi
”ubliczne
d“–azd“we,
“raz
infrastru—turę
techniczną 5%;
dla terenu, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1.KX/KD o powierzchni ok. 0,16 ha
”“d ciąg ”iesz“
–ezdny “raz infrastru—turę
techniczną 5%;

12)

dla terenów, “znacz“nych na rysun—u ”lanu
symbolami 1.KX, 2.KX o ączne– ”“wierzchni
“—Ł Ń,Ń9 ha ”“d ciągi ”iesze “raz infrastru—turę
techniczną 5%;

13)

dla terenu, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1.KS o powierzchni ok. 0,38 ha pod
par—ing “góln“d“stę”ny 5%;

14)

dla terenu, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1.E/K o powierzchni ok. 0,03 ha pod
budowle i sieci infrastruktury technicznej 5%.

§ 38. Wy—“nanie
Wó–t“wi Gminy Czarna

uchwa y

”“wierza

się

Poz. 435
§ 39. Uchwa a wch“dzi w ycie ”“ u” ywie 3Ń
dni
“d
“g “szenia
w Śzienni—u
Urzęd“wym
W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“Ł
1)

Finansowanie zapisanych w planie inwestycji
z za—resu infrastru—tury techniczne–, nale ących
d“ zada w asnych gminy, będzie “dbywać się
ze r“d—ów w asnych gminyŁ

2)

ród ami finans“wania inwestyc–i
o —tórych m“wa w ust. 1 będą
w zale n“ ci “d ”“trzeb:

a)

r“d—i Unii śur“”e–s—ie–,

b)

kredyt bankowy,

c)

emisja obligacji komunalnych,

d)

i zada ,
równie

r“d—i ”rywatneŁ

3)

Na— ady
”“n“sz“ne
na
realizac–ę
wwŁ
inwestyc–i będą “d”“wiedni“ zagwarant“wane
w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz
w bud ecie
gminy,
z uwzględnieniem
wy—“rzystania
ewentualnych
r“d—ów
”“zabud et“wychŁ

*

źa ączni—a nr 2 nie “g asza sięŁ

Przewodniczący Rady Gminy
ździs aw Jaromi
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źa ączni— nr ń
d“ Uchwa y nr XXXIXł385ł2ŃńŃ
Rady Gminy Czarna
z dnia 29 stycznia 2010 r.

