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za”ewnienia zrównowawonego rozwoju i ochrony 

`rodowiska, 
- uJatwienie dostę”u do obiektów kultury i tu-

rystyki, między innymi ”o”rzez rozbudowę infra-

struktury oraz rozwijanie kompleksowego syste-

mu informacji kulturalnej i turystycznej, 

- wydJuwenie sezonu turystycznego, 
- zwiększenie zagranicznej turystyki ”rzyjaz-

dowej do Polski oraz turystyki krajowej poprzez 

podniesienie konkurencyjno`ci regionalnych ”ro-

duktów turystycznych i kulturowych zarówno na 
rynkach zagranicznych, jak i na krajowym. 

W ramach ŚziaJania ”rzewidziane do realizacji 
są ”rojekty, które mają w”Jyw na zwiększenie 
atrakcyjno`ci gos”odarczej i inwestycyjnej regio-

nu oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnieniaŁ 
Przewiduje się takwe ”rojekty infrastrukturalne  
i promocyjne z zakresu turystyki i kultury. W ra-

mach jednego ”rojektu nie mowna Jączyć inwe-

stycji infrastrukturalnych z projektami promocyj-

nymi. 

/informacje ”ochodzą ze strony wwwŁz”orrŁ 
gov.pl/ 

 

VŁ Monitoring dziaJania gminnego ”rogramu 
opieki nad zabytkami  

 

Ustawa dotycząca ochrony zabytków ”rzewi-

duje, we Wójt Gminy Polska Cerekiew ma obowią-
zek s”orządzania co dwa lata s”rawozdaL z reali-
zacji gminnego programu opieki nad zabytkami. 

S”rawozdanie to ma być ”rzedstawione Radzie 

Gminy.  

Kolejna edycja (aktualizacja) gminnego progra-

mu opieki na zabytkami dla Gminy Polska Cere-

kiew o”racowana ma być ”o 4 latach od ”rzyjęcia 
go przez Radę Gminy. Ocena stanu realizacji pro-

gramu powinna być ”rze”rowadzana ”rzez Radę 
Gminy ”rzy ewentualnym udziale Wojewódzkiego 
Konserwatora źabytkówŁ Śla oceny tej istotne 
znaczenie mieć będzie takwe o”inia s”oJeczeLstwa 
gminy, wobec czego niezbędne jest udostę”nienie 

”rogramu do ”ublicznej wiadomo`ciŁ  
Dla potrzeb dokonania oceny gminnego pro-

gramu o”ieki nad zabytkami niezbędne jest ”ro-

wadzenie monitoringu wybranych wskauników  
i wyników dziaJaL ”odejmowanych dla realizacji 
”oszczególnych celów okre`lonych w tym ”ro-

gramie.  
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UCHWAIA NR XLIXł265ł2010 

 RADY MIEJSKIEJ W UJEtDźIE 

 

 z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

  
w s”rawie uchwalenia zmiany ｭMiejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego  

w gminie Ujazd dla czę`ci terenów miasta UJAźD" 

 

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

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(jednolity tekst ustawy Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, wraz z ”óunŁ zmŁ: z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 

poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 

poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.: Nr 52 

poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, 

poz. 142) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717;  

z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492;  

z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; 

z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635;  

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123 

poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, 

Nr 220 poz. 1413) oraz w związku z uchwaJą 
Rady Miejskiej w Ujeudzie Nr XVIIł101ł2007  
z dnia 28 grudnia 2007 r. o przystą”ieniu do spo-

rządzenia zmiany ｭMiejscowego ”lanu zagos”oda-

rowania przestrzennego w gminie Ujazd dla czę-
`ci terenów miasta Ujazd" Rada Miejska w Ujeu-
dzie ”o stwierdzeniu zgodno`ci ”rojektu ”lanu ze 
Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”oda-

rowania przestrzennego Gminy Ujazd, uchwalo-

nym uchwaJą Nr XXVł150ł2008 Rady Miejskiej 
w Ujeudzie z dnia 12 wrze`nia 2008 rŁ Rada 

Miejska w Ujeudzie uchwala zmianę ｭMiejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego  

w gminie Ujazd dla czę`ci terenów miasta Ujazd" 
dla obszaru obejmującego dziaJki nr 412, 413, 
415, 416, 409 -czę`ć, 417 i 424 -czę`ć, zwaną 
dalej planem miejscowym.  
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DziaJ I 
Prze”isy ogólne  
 

RozdziaJ 1 

Ustalenia w”rowadzające  
 

§ 1.1Ł Plan miejscowy okre`lony ”owywej 
skJada się z tekstu planu miejscowego, zawartego 

w tre`ci niniejszej uchwaJy oraz z rysunku planu 

w skali 1:1000 stanowiącego zaJącznik nr 1 do 

niniejszej uchwaJyŁ  
2Ł źaJącznikami do niniejszej uchwaJy, ”onadto 

są:  
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do ”rojektu ”lanu miejscowego, stanowiące 
zaJącznik nr 2 do uchwaJy;  

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie miejscowym, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy, oraz o zasadach ich finansowa-

nia stanowiące zaJącznik nr 3 do uchwaJyŁ  
3Ł Ustalenia obejmujące obowiązkowy ”rzed-

miot ”lanu, okre`lony w art. 15 ust. 2 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu ”rzestrzennym, ujęte są w postaci:  

1) ustaleL w”rowadzających, okre`lających 
zakres s”raw regulowanych uchwaJą i zawierają-
cych obja`nienia uwytych terminów i ”ojęć;  

2) ustaleL ogólnych - ustaleL ws”ólnych, od-

noszących się do ”ostanowieL ws”ólnych dla 
wszystkich lub większo`ci terenów, wyznaczo-

nych w obszarze objętym granicami ”lanu miej-

scowego;  

3) ustaleL szczegóJowych, odnoszących się do 
”oszczególnych terenów wyznaczonych w obsza-

rze objętym granicami ”lanu miejscowegoŁ  
4Ł Ustalenia okre`lone w ust. 3 obowiązują 

JącznieŁ  
 

§ 2. Obszar planu miejscowego, przedstawio-

ny na rysunku planu, graniczy:  

- od ”óJnocy i wschodu, z korytem rzeki KJod-

nica na dziaJce nr 422 i 408,  

- od wschodu, z boiskiem sportowym na dziaJ-
ce nr 418 i ”arkiem miejskim na dziaJce nr 425,  

- od ”oJudnia, z gruntami rolnymi na dziaJkach 
nr 411 i 408,  

- od zachodu, z gruntami rolnymi na dziaJkach 
nr 409 i 412.  

 

§ 3.1Ł Obowiązujące ustalenia ”lanu miejsco-

wego są zawarte w:  
1) tek`cie niniejszej uchwaJy,  
2) rysunku planu miejscowego, w zakresie 

obejmującym nastę”ujące oznaczenia:  

a) granice obszaru objętego ”lanem miejsco-

wym,  

b) `ci`le okre`lone i orientacyjne linie rozgrani-

czające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub rów-
nych zasadach zagospodarowania,  

c) oznaczenia ”rzeznaczenia ”oszczególnych 
terenów zawierające:  

- symbol literowy identyfikujący tereny o okre-

`lonych rodzajach ”rzeznaczenia i zasadach zago-

spodarowania,  

- kolejny numer terenu, wyrówniający go s”o-

`ród innych terenów o tym samym przeznacze-

niu,  

d) nieprzekraczalne linie zabudowy,  

e) kierunek wjazdu na obszar objęty ”lanem 
miejscowym,  

f) strefa ograniczenia zabudowy i zagospoda-

rowania od istniejącej na”owietrznej linii elektro-

energetycznej 15 kV,  

g) maksymalna wysoko`ć i liczba kondygnacji 

nadziemnych ”lanowanych budynków,  
h) zachowanie i objęcie ochroną konserwator-

ską budynku istniejącego mJyna wodnego,  
i) zachowanie osi widokowej na mJyn wodny,  
j) zachowanie i ochrona czterech sJu”ów daw-

nej bramy wjazdowej.  

2Ł PozostaJe oznaczenia zawarte w rysunku 

planu miejscowego, nie wymienione w ust. 1  

pkt 2 niniejszego ”aragrafu, nie stanowią obowią-
zujących ustaleL zmiany ”lanu i mŁinŁ obejmują:  

a) obszar narawony na niebez”ieczeLstwo ”o-

wodzi,  

b) usytuowanie drzew do zachowania i ochro-

ny,  

c) usytuowanie istniejących budynków,  
d) symbole ”rzeznaczenia terenów ”oza grani-

cami planu miejscowego  

e) inne oznaczenia wykazane jako informacyj-

ne na rysunku planu miejscowego.  

3. Oznaczenia wymienione w ust. 2 mają cha-

rakter informacyjny bądu ”ostulatywnyŁ  
 

§ 4.1Ł Okre`lenia i nazwy stosowane w planie 

miejscowym oznaczają od”owiednio:  
1) plan miejscowy ｦ zmiana miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

”oJowonego w granicach okre`lonych w § 2Ł 
uchwaJy oraz oznaczonych na rysunku ”lanu;  

2) uchwaJa ｦ niniejsza uchwaJa Rady Miejskiej 
w Ujeudzie;  

3) rysunek planu miejscowego ｦ rysunek ni-

niejszej zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania ”rzestrzennego, s”orządzony na ko”ii ma-

py zasadniczej w skali 1:1000;  

4) ”rze”isy odrębne ｦ aktualne w momencie 

realizacji planu miejscowego ustawy wraz z roz-

”orządzeniami wykonawczymi, normy branwowe 
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami, 

wynikające z prawomocnych decyzji administra-

cyjnych;  
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5) przeznaczenie podstawowe ｦ przeznaczenie 

terenu, które ”owinno ”rzewawać na danym tere-

nie, wyznaczonym w rysunku planu miejscowego 

`ci`le okre`lonymi bądu orientacyjnymi liniami 
rozgraniczającymi oraz oznaczonym stosownym 
symbolem literowym;  

6) ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ rodzaj prze-

znaczenia terenu, innego niw ”odstawowe, które 
uzu”eJnia lub wzbogaca ”rzeznaczenie ”odsta-

wowe terenu lecz nie wystę”uje samodzielnie na 
danym terenie; oznaczone stosownym symbolem 

literowym, podanym w nawiasie po symbolu 

przeznaczenia podstawowego;  

7) obiekty towarzyszące ｦ obiekty maJej archi-

tektury, alejki i `ciewki, ”lace rekreacyjne oraz 
inne obiekty ”eJniące sJuwebną rolę wobec ”od-

stawowej funkcji terenu lub budynku;  

8) urządzenia budowlane ｦ obiekty i urządze-

nia techniczne, w tym: infrastruktura sieciowa, 

”rzyJącza, obiekty i urządzenia instalacyjne, drogi 

wewnętrzne, ”lace manewrowe i postojowe, 

parkingi, ogrodzenia, place pod `mietniki, za”ew-

niające mowliwo`ć uwytkowania obiektu zgodnie  
z jego przeznaczeniem ustalonym w planie miej-

scowym;  

9) tereny ｦ dziaJki budowlane lub dziaJki grun-

towe o okre`lonym w planie miejscowym prze-

znaczeniu, zawarte w `ci`le okre`lonych lub 
orientacyjnych liniach rozgraniczających oraz 
oznaczone na rysunku planu miejscowego sto-

sownym numerem i symbolem literowym, w ob-

rębie którego obowiązują ”rzy”isane mu w tek-

`cie ”lanu miejscowego ustalenia;  
10) orientacyjne linie rozgraniczające - dzielące 

tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasa-

dach zagos”odarowania, których ”rzebieg mowe 
być korygowany z tolerancją okoJo 3,0 m, ”rzy 
zachowaniu warunków ustalonych w tek`cie 
planu;  

11) nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ linia re-

gulacyjna, ograniczającą obszar, na którym do-

”uszcza się wznoszenie budynków oraz okre`lo-

nych w ustaleniach ”lanu miejscowego rodzajów 
budowli naziemnych nie będących liniami ”rzesy-

Jowymi i sieciami uzbrojenia terenu, uwzględnia-

jąc mowliwo`ć ”rzekroczenia tej linii elementami 
budynku do”uszczonymi ”rze”isem odrębnym  
w odniesieniu do ”omniejszenia odlegJo`ci od 

granicy dziaJki budowlanej (n”Ł gzymsy, balkony, 
wykusze, schody, tarasy);  

12) maksymalna wysoko`ć zabudowy - nie-

”rzekraczalna wysoko`ć budynku mierzona  
w metrach od ”oziomu terenu ”rzy najniwej ”oJo-

wonym wej`ciu do budynku - do najwywszej gór-

nej krawędzi dachu lub górnej ”Jaszczyzny stro-

”odachu nad najwywszą kondygnacja uwytkową;  

13) odlegJo`ci i strefy ograniczeL dla zabudo-

wy i zagospodarowania ｦ ograniczenia spowo-

dowane obecno`cią lub dziaJaniem istniejącego 
lub ”lanowanego ”rzeznaczenia terenu, urządzeL  
i sieci uzbrojeniowych, obiektów i urządzeL ko-

munikacyjnych, wymagające zachowania odlegJo-

`ci od innych terenów lub obiektów stosownie do 
wymagaL standardów technicznych okre`lonych 
w ”rze”isach odrębnych;  

14) znaczące oddziaJywanie na `rodowisko ｦ 

oddziaJywania ”rzedsięwzięć, o których mowa  
w ”rze”isach odrębnych z zakresu ochrony `ro-

dowiska mogących ”otencjalnie znacząco lub 
zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 
jeweli obowiązek s”orządzenie ra”ortu o oddzia-

Jywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowisko zostanie 
dla nich stwierdzony na ”odstawie ”rze”isów 
odrębnych lub indywidualnych decyzji administra-

cyjnych;  

15) modernizacja systemów komunikacji i sys-

temów infrastruktury technicznej ｦ okre`lenie 
odnoszące się do wymiany, ”rzebudowy i rozbu-

dowy dróg i uzbrojenia terenu, zastosowane we-

dJug ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  

2. Okre`lenia dotyczące ”rzeznaczenia terenu 
stosowane w ”lanie miejscowym, oznaczają od-

powiednio:  

1) zabudowa usJugowa - ogólnodostę”ne bu-

dynki usJug hotelowych, jako ”rzedsięwzięcie, dla 
którego mowe być wymagane s”orządzenie rapor-

tu oddziaJywania na `rodowisko oraz ogólnodo-

stę”ne budynki i budowle w zakresie usJug ty”u: 
gastronomia, handel detaliczny, rzemiosJo usJu-

gowe, obsJuga konferencji i imprez okoliczno-

`ciowych, rozrywka, s”ort, odnowa biologiczna, 
których nie zalicza się do ”rzedsięwzięć wymaga-

jących s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na 
`rodowisko; z dopuszczeniem funkcji mieszka-

niowej, usytuowane na wydzielonym terenie wraz 

z obiektami towarzyszącymi i urządzeniami bu-

dowlanymi, zagospodarowaniem terenu oraz zie-

lenią, z za”ewnieniem niezbędnej ilo`ci miejsc 
postojowych dla samochodów uwytkowników;  

2) zieleL i rekreacja - uksztaJtowanie i zago-

s”odarowanie terenu zielenią wraz obiektami to-

warzyszącymi, w tym rekreacyjnymi, urządze-

niami budowlanymi, z zapewnieniem niezbędnej 
ilo`ci miejsc ”ostojowych na terenie ”rzeznacze-

nia podstawowego;  

3) zieleL izolacyjna ｦ uksztaJtowanie terenu  
i zagos”odarowanie zwartą zielenią `redniowyso-

ką, urządzoną w s”osób oddzielający o”tycznie  
i akustycznie planowane w obszarze planu teren 

usJug, zieleni i rekreacji U(ZR), od istniejących 
terenów s”ortowych;  
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4) zieleL ochronna - warto`ciowe ”rzyrodniczo 
zbiorowiska zieleni szuwarowej i Jęgów jesionowo 
- olszowych, ”orastające ”as terenu wzdJuw brze-

gu koryta rzeki KJodnicyŁ  
3. SformuJowanie - ｭzaleca sięｬ, uwyte w ”rze-

pisach niniejszej uchwaJy nie okre`la obligatoryj-

nego nakazu lub obowiązku wykonania ｭzaleco-

negoｬ uregulowania jako wymaganego warunku 
planu ｦ jest to ustalenie wskazujące na mowli-
wo`ć o”tymalnego wyboru rozwiązania wg wa-

runków okre`lonych ”lanem miejscowymŁ  
4Ł Okre`lenia uwyte w planie miejscowym,  

a niezdefiniowane w ust. 1 i 2 niniejszego para-

grafu nalewy rozumieć zgodnie z aktualnie obo-

wiązującymi:  
1) ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo bu-

dowlane;  

3)  roz”orządzeniami wykonawczymi wyda-

nymi na podstawie ustaw wymienionych w pkt 1 

i 2 niniejszego ustę”uŁ  
 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenów 

 

§ 5.1Ł Śla wyznaczonych terenów w grani-

cach ”lanu miejscowego ustala się nastę”ujące 
rodzaje przeznaczenia podstawowego lub uzupeJ-
niającego, oznaczone w tek`cie i rysunku planu 

miejscowego nastę”ującymi symbolami literowy-

mi:  

U - teren zabudowy usJugowej, 
ZR - teren zieleni i rekreacji, 

ZI - teren zieleni izolacyjnej, 

ZO - teren zieleni ochronnej, 

KDW - teren drogi wewnętrznejŁ 
2Ł W obrębie kawdego terenu o ustalonym  

w ”lanie miejscowym ”rzeznaczeniu zakazuje się 
realizacji zabudowy lub trwaJego zagos”odarowa-

nia o innym przeznaczeniu ”odstawowym niw to 
okre`lono w planie miejscowym.  

 

DziaJ II 
Ustalenia ogólne obowiązujące w granicach 

planu miejscowego  

 

RozdziaJ 1 

Szczególne warunki zabudowy i zagos”odaro-

wania terenów oraz ograniczenia w ich uwytko-

waniu, w tym zakaz zabudowy  

 

§ 6.1. W granicach planu miejscowego zaka-

zuje się realizacji:  
1) nowych obiektów handlowych o po-

wierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m²;  
2) masztów antenowych radiowych i stacji 

bazowych telefonii komórkowej;  

3) siJowni wiatrowych;  
4) budowy nadziemnych garawy boksowychŁ  
2Ł Ustala się zakaz lokalizacji w obszarze planu 

miejscowego ”rzedsięwzięć zaliczonych do mo-

gących ”otencjalnie znacząco lub zawsze znaczą-
co oddziaJywać na `rodowisko, jeweli obowiązek 
s”orządzenia ra”ortu o oddziaJywaniu na `rodo-

wisko zostanie dla nich stwierdzony na podstawie 

”rze”isów odrębnych, za wyjątkiem inwestycji 
hotelu ”owywej 100 miejsc, budowli ukJadu ko-

munikacyjnego oraz sieci, urządzeL i obiektów 
infrastruktury technicznej, wg ”arametrów okre-

`lonych w prze”rowadzonym ”ostę”owaniu  
w zakresie ochrony `rodowiska, ”odlegających 
budowie, przebudowie i rozbudowie w obszarze 

planu miejscowego.  

3Ł źakazuje się lokalizacji tymczasowych 
obiektów budowlanych ”rzeznaczonych na usJugi 
o ”owierzchni zabudowy większej niw 20 m²Ł  

 

RozdziaJ 2 

Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów 
”odlegających ochronie na ”odstawie ”rze”isów 
odrębnych  

 

§ 7.1Ł W obszarze objętym ”lanem miejsco-

wym nie wystę”ują tereny lub obiekty ”odlegają-
ce ochronie, ustalone na ”odstawie ”rze”isów 
odrębnych, dla:  

a) terenów górniczych,  
b) terenów zagrowonych osuwaniem się mas 

ziemnych.  

2Ł Śo”uszcza się na terenie narawonym na nie-

bez”ieczeLstwo ”owodzi, dokonywanie zmian 
uksztaJtowania terenu, wyJącznie za zgodą wJa-

`ciwego organu gos”odarki wodnej, obejmują-
cych:  

- ustalenie zarysu, uksztaJtowanie i umocnienie 

skarpy terenowej od strony rzeki,  

- obwaJowanie czę`ci terenu ”rzeznaczonego 
do zainwestowania lub odpowiednie wyniesienie 

”oziomów ”arterów ”lanowanych budynków,  
- zmiany uksztaJtowania narysu skar”y, obej-

mujące ”odniesienie obecnego ”oziomu górnej 
krawędzi skar”y w celu wyniesienia poziomu 

terenu.  

 

§ 8.1Ł Obszar ”lanu miejscowego jest ”oJowo-

ny w granicach zasięgu nastę”ujących zbiorników 
wód ”odziemnych, dla których brak jest decyzji 
administracyjnych okre`lających szczególne wy-

mogi ochrony:  

1) Jednolitych Czę`ci Wód Podziemnych 
(JCWPd) kod PL_GB_6210-129, potencjalnie 

niezagrowonych;  
2) GJównego źbiornika Wód Podziemnych  

nr 332 "Subniecka Kędzierzyn - GJubczyce",  
w utworach trzecio- i czwartorzędowych obszaru 
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o statusie najwywszej ochrony (ONO) oraz wyso-

kiej ochrony (OWO).  

2Ł Nalewy chronić, w caJym obszarze ”lanu 
miejscowego, przed zanieczyszczeniem i znaczą-
cym uszczu”leniem zasobów poziomy wodono-

`ne GJównego źbiornika Wód Podziemnych - we-

dJug zasad ”rze”isów ogólnych okre`lonych  
w wymogach § 9Ł  

 

RozdziaJ 3 

źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajo-

brazu kulturowego  

 

§ 9. Okre`la się ogólne zasady ochrony `ro-

dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, które 
nalewy stosować w obszarze ”lanu, res”ektując 
nakazy i zakazy obejmujące:  

1Ł W zakresie ochrony zasobów i czysto`ci 
wód ”odziemnych:  

1) nakazuje się bezwzględnie chronić ”rzed 
znaczącym uszczu”leniem zasobów i zanieczysz-

czeniem ”oziomy wodono`ne oraz chronić ”rzed 
zanieczyszczeniem przypowierzchniowe wody 

”odziemne wg wymogów ”rze”isów odrębnych;  
2) zakazuje się od”rowadzania nieoczyszczo-

nych `cieków bytowych i komunalnych, do ziemi, 

rowów otwartych oraz wód ”owierzchniowych;  

3) zakazuje się od”rowadzania nienalewycie 
oczyszczonych wód o”adowych i roztopowych, 

”owstających z zanieczyszczonych utwardzonych 

szczelnych nawierzchni i ”arkingów, ”laców ma-

newrowych i dróg - do ziemi, rowów otwartych  
i wód ”owierzchniowych;  

4) wody opadowe i roztopowe z utwardzo-

nych ”owierzchni ”arkingów samochodowych  
i ”laców manewrowych nalewy neutralizować na 
miejscu do ”arametrów zwykJych `cieków o”a-

dowych i do”iero ”o neutralizacji od”rowadzać do 
wskazanych odbiorników ”owierzchniowych lub 

do sieci kanalizacji deszczowej;  

5) nakazuje się w ”eJni res”ektować zasady 
uregulowaL gos”odarki wodno - `ciekowej i sys-

temów infrastruktury technicznej, okre`lone  
w § 18 - 26 niniejszej uchwaJyŁ  

2Ł W zakresie ochrony `rodowiska ”rzed ”o-

nadnormatywnym haJasem i zanieczyszczeniem 

powietrza:  

1) zakazuje się na terenie U(ZR) lokalizacji 

obiektów lub urządzeL, których funkcjonowanie 
spowoduje przekroczenie dopuszczalnego pozio-

mu haJasu zewnętrznego, mierzonego na grani-

cach sąsiednich terenów ”rzeznaczenia podsta-

wowego, ”odlegających ochronie ”rzed haJasem, 
stosownie do ”arametrów okre`lonych w przepi-

sach odrębnych;  

2) dziaJalno`ć usJugowa ”rowadzona w bu-

dynkach i na terenie U(ZR) nie mowe ”owodować 
haJasu i zanieczyszczeL ”owietrza uciąwliwych dla 
`rodowiska i zdrowia ludzi lub ”rzekraczających 
normy okre`lone w ”rze”isach odrębnych;  

3) nakazuje się w ”eJni res”ektować zasady 
uregulowaL gos”odarki cie”lnej, okre`lone  
w § 23 niniejszej uchwaJyŁ  

3. W zakresie ochrony powierzchni ziemi:  

1) nakazuje się ”rzed realizacją obiektów bu-

dowlanych zdjęcie wierzchniej, ”róchniczej war-

stwy gruntu i wJa`ciwe jej zagos”odarowanie na 
miejscu budowy lub wykorzystanie na innym 

miejscu;  

2) nakazuje się w ”eJni res”ektować zasady 
uregulowaL gos”odarki od”adami, okre`lone  
w § 22 niniejszej uchwaJyŁ  

4. W zakresie ochrony przyrody:  

1) zaleca się realizować nowe nasadzenia zie-

leni uwytkowej i ozdobnej, w oparciu o dobór ro-

dzimych gatunków, ”owszechnie re”rezentowa-

nych w miejscowym `rodowisku;  
2) nakazuje się chronić istniejące ”ojedyncze 

nasadzenia drzew i zieleL nabrzewnąŁ  
5. W zakresie ochrony ludzi przed promienio-

waniem elektromagnetycznym niejonizującym:  
1) zakazuje się na obszarze ”lanu miejscowego 

lokalizacji stacji ”rzekaunikowych i wolnostoją-
cych wiew antenowych stacji ”rzekaunikowych 
telefonii bezprzewodowej;  

2) zaleca się w obszarze planu miejscowego 

skablowanie istniejącej linii elektroenergetycznej 
15 kV;  

6. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowe-

go:  

1) zaleca się dostosować charakter nowych 
budynków w zakresie skali, bryJy, ”odziaJów ele-

wacji i form architektonicznych do charakteru 

istniejących budynków ”rzeznaczonych do za-

chowania w obszarze planu miejscowego;  

2) nakazuje się zachowanie bryJy, ksztaJtu da-

chu i zasady wystroju architektonicznego byJego 

mJyna wodnego, istniejącego w obszarze planu, 

objętego ochroną konserwatorską ustaleniami 
planu miejscowego;  

3) zaleca się zachowanie bryJy, ksztaJtu dachu 
byJego budynku mieszkalnego wJa`ciciela mJyna, 
w razie jego ada”tacji do funkcji usJugowej;  

4) ustala się zachowanie osi widokowej na 
mJyn wodny i na ”anoramę istniejącej zabudowy 
w rejonie ulicy PowstaLców _ląskich, ”o”rzez 
sytuowanie nowych budynków z uwzględnieniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz odpo-

wiednie ksztaJtowanie istniejącej i planowanej 

zieleni wysokiej i `redniowysokiej;  
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5) ustala się zachować cztery sJu”y ”rzy daw-

nej bramie wjazdowej na teren mJyna - jako relikt 

historycznej zabudowy.  

 

 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego  

 

§ 10.1Ł Na obszarze objętym planem miejsco-

wym nakazuje się res”ektowanie wymogów 
ochrony Jadu ”rzestrzennego i zasad jego ksztaJ-
towania, zgodnie z ustaleniami tego planu.  

2Ł Ochrona Jadu ”rzestrzennego i jego prawi-

dJowe ksztaJtowanie winno być realizowane ”o-

przez:  

1) zachowanie ustalonego planem miejsco-

wym rodzaju ”rzeznaczenia terenów zawartych  
w liniach rozgraniczających, ”rzeznaczonych ”od 
zabudowę, zagos”odarowanie i zieleL;  

2) ”rzestrzeganie okre`lonych ”lanem miej-

scowym linii zabudowy, standardów ”rzestrzen-

nych, ”arametrów i cech zabudowy, skali i formy 

planowanej lub przebudowywanej zabudowy oraz 

wskauników wykorzystania i zagospodarowania 

w obrębie kawdego z terenów oznaczonych sym-

bolem przeznaczenia i wydzielonych liniami roz-

graniczającymi;  
3) zakaz umieszczania na elewacjach budyn-

ków, ogrodzeniach i innych no`nikach - tablic 

reklamowych niezwiązanych bez”o`rednio z prze-

znaczeniem obiektu lub jego czę`ci i umieszczania 

komercyjnych reklam ”odmiotów usytuowanych 
poza obszarem planu miejscowego.  

4) ochronę i wJa`ciwą ”ielęgnację istniejącej 
zieleni oraz ”rawidJową jej kom”ozycję w obrębie 
terenów zieleni i zabudowy;  

5) ”eJne res”ektowanie ustalonych ”lanem 
miejscowym wymogów ochrony `rodowiska  
i krajobrazu kulturowego.  

3Ł Ustala się nastę”ujące ogólne zasady 
ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego:  

1) do”uszcza się remont, ”rzebudowę oraz 
zmianę s”osobu uwytkowania istniejących budyn-

ków: mJyna wodnego i budynku mieszkalnego, 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymi oraz na warun-

kach ustalonych w planie miejscowym, z zastrze-

weniem ustaleL o których mowa w niniejszym 

”aragrafie uchwaJy;  
2) ustala się obowiązek harmonijnego dosto-

sowania cech zabudowy i skali planowanych bu-

dynków do charakteru istniejącej zabudowy  
w obszarze planu oraz w sąsiednim rejonie mia-

sta;  

3) nakazuje się dostosowanie istniejących  
i ”lanowanych budynków do ”otrzeb osób nie”eJ-
nosprawnych, w s”osób okre`lony w przepisach 

odrębnych;  

4) nalewy sytuować nowe budynki, budowle  
i obiekty maJej architektury zgodnie z ustalonymi 

nieprzekraczalnymi liniami zabudowy okre`lonymi 
w tek`cie lub na rysunku ”lanu miejscowegoŁ  

4Ł Ustala się nie”rzekraczalne linie zabudowy 
oraz ustalenia regulacyjne dla zasadniczych bryJ 
budynków, obiektów maJej architektury oraz zie-

leni, okre`lone na rysunku ”lanu miejscowego  
i w tek`cie niniejszej uchwaJy jako najmniejsze 
wymagane odlegJo`ci:  

1) ”lanowanych budynków usJugowych:  
a) 10,0 m - od linii brzegowej rzeki KJodnicy,  
b) 5,0 m - od linii rozgraniczającej teren drogi 

wewnętrznej KDW,  

c) 5,0 m - od wyznaczonej na rysunku planu 

osi widokowej na mJyn wodny,  
d) 8.0 m - od osi napowietrznej linii elektro-

energetycznej 15 kV, po obu stronach linii - do 

czasu jej ”rzebudowy na doziemną;  
2) istniejących budynków do ”rzebudowy na 

cele usJugowe: budynek mJyna i ewentualnie bu-

dynek mieszkalny - zakazuje się rozbudowy bu-

dynków, obrys zabudowy budynku ”ozostaje bez 
zmian, nie okre`la się linii zabudowy;  

3) obiektów maJej architektury, w tym obiek-

tów rekreacyjnych:  
a) 5,0 m od linii rozgraniczającej teren drogi 

wewnętrznej KDW,  

b) 5,0 m od linii rozgraniczającej teren zieleni 
ochronnej ZO;  

4) zieleni wysokiej i `redniowysokiej:  
a) do”uszcza się nasadzenia ”rzy granicach te-

renów, w odlegJo`ciach co najmniej 1,5 ｦ 3,0 m, 

w zalewno`ci od rodzaju i gatunku drzew lub 

krzewów;  
b) 8.0 m - od osi napowietrznej linii elektro-

energetycznej 15 kV - do czasu jej przebudowy 

na doziemnąŁ  
5Ł Ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 

terenu U(ZR) miejsc postojowych dla samocho-

dów uwytkowników usJug, ”racowników, do-

stawców na ”arkingach wewnętrznych w ilo-

`ciach wg wskauników okre`lonych w odpowied-

nich ustaleniach szczegóJowych § 27 - 30 niniej-

szej uchwaJyŁ  
6Ł Ustala się stosować zasady ochrony  

i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego dla ”oszcze-

gólnych terenów oznaczonych symbolem litero-

wym, okre`lone w ustaleniach szczegóJowych  

§ 27 - 30 niniejszej uchwaJyŁ  
 

RozdziaJ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej  
 

§ 11.1Ł W obszarze objętym ”lanem miejsco-

wym nie wystę”ują tereny lub obiekty zabytkowe 
”odlegające ochronie prawnej ustalonej na pod-

stawie ”rze”isów odrębnychŁ  
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2Ł Obejmuje się ochroną konserwatorską ist-

niejący budynek mJyna wodnego jako obiekt za-

bytkowy chroniony zapisami planu miejscowego; 

przebudowa i remont mJyna wodnego wymaga 
uzyskania wytycznych konserwatorskich i opinii 

wJa`ciwego organu ochrony zabytkówŁ  
3Ł Wymagania wynikające z ochrony konser-

watorskiej mJyna wodnego zostaJy okre`lone  
w ustaleniach szczegóJowychŁ  

4Ł W ”rzy”adku odkrycia, ”odczas robót ziem-

nych, ”rzedmiotu co do, którego istnieje przy-

”uszczenie, iw jest on zabytkiem nalewy wstrzy-

mać wszelkie ”race w otoczeniu, mogące znisz-

czyć lub uszkodzić ”rzedmiot, zabez”ieczyć go  
i miejsce odkrycia oraz niezwJocznie ”owiadomić 
o tym odkryciu sJuwby ochrony zabytkówŁ  

 

RozdziaJ 6 

Ogólne wymagania wynikające z potrzeb 

ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznej  
 

§ 12. Plan miejscowy nie okre`la w swoich 

granicach przestrzeni publicznej.  

 

RozdziaJ 7 

Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu  

 

§ 13. Dla wyodrębnionych w planie miejsco-

wym terenów o okre`lonym ”rzeznaczeniu ”od-

stawowym lub uzu”eJniającym, obowiązujące 
parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagos”odarowania terenu, zostaJy zawarte  
w ustaleniach szczegóJowych i są okre`lone  
w § 27-30 niniejszej uchwaJyŁ  

 

RozdziaJ 8 

Zasady oraz warunki scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci  
 

§ 14.1Ł Wydzielenie terenów z przeznacze-

niem na usJugi, zieleL i rekreację, zieleL izolacyjną 
i zieleL ochronną oraz drogą wewnętrzną nakazu-

je się dokonać na ”odstawie ustaleL ”lanu miej-

scowego, ”o ”rze”rowadzeniu ”odziaJu nieru-

chomo`ci, w przypadkach koniecznych po doko-

naniu scalenia gruntów, w oparciu o procedury 

okre`lone w ”rze”isach odrębnychŁ  
2Ł Nie ustala się obowiązku scalania nieru-

chomo`ci objętych ustaleniami planu miejscowe-

go.  

3Ł W ”rojektach ”odziaJu nieruchomo`ci naka-

zuje się utrzymać okre`lone w rysunku planu 

miejscowego linie rozgraniczające dla ukJadu ko-

munikacyjnego oraz terenów o ustalonym prze-

znaczeniu.  

4Ł Śo”uszcza się, bez naruszania ustaleL ”lanu 
miejscowego, dokonywanie niezbędnych ”odzia-

Jów geodezyjnych na terenach ”rzeznaczenia 

podstawowego w celu wydzielenia dziaJek,  
z dostę”em do drogi ”ublicznej lub ”o ustaleniu 

obowiązku drogi koniecznej, ”od obiekty i urzą-
dzenia techniczne komunalnej infrastruktury 

technicznej o powierzchni do 50 m2 w oparciu  

o ”rojekty budowlane systemów sieciowych nie 
naruszające ”rze”isów odrębnych oraz ”o doko-

naniu uzgodnieL z zarządcami terenów; do”usz-

czenie wydzielenia dotyczy dziaJek ”od takie 

obiekty jak np.: stacje transformatorowe, prze-

”om”ownie `cieków komunalnych, se”aratory 
wód o”adowych oraz inne obiekty i urządzenia 
niezbędne dla funkcjonowania systemów siecio-

wych uzbrojenia.  

5Ł źakazuje się wydzielanie dziaJek nie mają-
cych dostę”u do drogi ”ublicznej lub ustalonego 

obowiązku drogi koniecznejŁ  
 

RozdziaJ 9 

S”osób i termin tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i uwytkowania terenówŁ  
 

§ 15.1. Tereny lub obiekty przewidziane do 

nowego przeznaczenia, do czasu realizacji planu 

miejscowego mogą być uwytkowane i zagospoda-

rowane bez zmian w s”osób dotychczasowyŁ  
2Ł źakazuje się zmiany s”osobu uwytkowania, 

przebudowy i rozbudowy obiektów na cele nie-

zgodne z ”lanowanym ”rzeznaczeniem terenów, 
okre`lonych w planie miejscowym.  

3. Na terenach przeznaczonych w planie miej-

scowym do zabudowy do”uszcza się realizację 
obiektów o innym ”rzeznaczeniu niw ustalone  
w ”lanie miejscowym, wyJącznie jako obiektów 
tymczasowych w rozumieniu ”rze”isów ”rawa 
budowlanego.  

 

RozdziaJ 10 

Stawki ”rocentowe wzrostu warto`ci nieru-

chomo`ci 
 

§ 16. Ustala się stawki ”rocentowe od wzro-

stu warto`ci nieruchomo`ci w związku z uchwa-

leniem ”lanu miejscowego, sJuwące naliczeniu  
i ”obraniu jednorazowej o”Jaty od wJa`ciciela 
nieruchomo`ci na rzecz Gminy Ujazd, zgodnie  
z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

w nastę”ującej wysoko`ci:  
1) od nieruchomo`ci wyznaczonych w obrębie 

terenu przeznaczonego w planie miejscowym pod 

zabudowę usJugową oraz zieleni rekreację U(ZR) - 

ustala się na 30 %;  

2) od nieruchomo`ci wyznaczonych w obrębie 
terenu przeznaczonego w planie miejscowym pod 

drogę wewnętrzną KDW - ustala się na 20 %;  

3) od nieruchomo`ci wyznaczonych w obrębie 
terenu przeznaczonego w planie miejscowym na 

zieleL izolacyjną ZI i ZO - ustala się na 0 %.  
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DziaJ III 
Ustalenia ”lanu dotyczące terenów komunika-

cji koJowej i infrastruktury technicznej  

 

RozdziaJ 1 

źasady budowy komunikacji koJowej  
 

§ 17.1Ł Ustala się teren drogi wewnętrznej 
opisany symbolem KDW, okre`lonej na rysunku 
”lanu miejscowego `ci`le okre`lonymi oraz orien-

tacyjnymi liniami rozgraniczającymi, z wjazdem  

z drogi gminnej na dziaJce nr 424, Jączącej się  
z ulicą BŁ ChrobregoŁ  

2Ł Ustala się dostę” w zakresie komunikacji 

koJowej i pieszej z drogi wewnętrznej KDW do 

terenu usJug oraz terenu zieleni i rekreacji ｦ U(ZR) 

oraz do czę`ci dziaJki gruntowej nr 409, ”oza 
obszarem planu miejscowego, po ustaleniu obo-

wiązku drogi koniecznejŁ  
3Ł Ustala się obowiązek s”eJnienia wymogów 

”rze”isów odrębnych dla dróg ”owarowych  
w obszarze ”lanu, obejmujących ”lanowaną dro-

gę wewnętrzną KDW oraz dojazdy wewnętrzne, 
które winny s”eJniać wymaganą ”rze”isami funk-

cję dróg ”owarowychŁ  
4Ł Ustala się ”arametry techniczne oraz zasa-

dy budowy dla drogi wewnętrznej KDW w zakre-

sie:  

1) ”rzekrój ”o”rzeczny: szeroko`ć w liniach 

rozgraniczenia minimalnie 6,0 m, jezdnia o szero-

ko`ci minimum 4,0 m z mijankami co 100-150 m, 

chodnik szeroko`ci 1,5 m od strony terenu U(ZR);  

2) zaleca się ”rowadzenie sieci uzbrojenia 
technicznego w pasie ulicy, wydzielonym liniami 

rozgraniczającymiŁ  
 

RozdziaJ 2 

Zasady infrastruktury technicznej oraz zaopa-

trzenia w media 

 

§ 18.1Ł Ustala się jako elementy infrastruktury 
technicznej w obszarze planu miejscowego, ist-

niejące i ”lanowane obiekty, urządzenia technicz-

ne i sieci uzbrojenia terenu wraz urządzeniami 
budowlanymi i obiektami towarzyszącymi, sJuwą-
ce zao”atrzeniu terenów zabudowy i zagospoda-

rowania w: wodę ”rzeznaczoną do s”owycia i dla 

celów ”rzeciw”owarowych, energię elektryczną, 
cie”Jo dla ogrzewania budynków, gaz ”rzewodo-

wy, teleinformację oraz od”rowadzenie `cieków 
komunalnych, ”ochodzących ze `cieków byto-

wych, ”rzemysJowych i wód o”adowych lub roz-

topowych.  

2. Istniejące obiekty, urządzenia techniczne  
i sieci uzbrojenia terenu wraz z urządzeniami bu-

dowlanymi i obiektami towarzyszącymi mogą 
”odlegać rozbiórce oraz odbudowie, ”rzebudowie 
i rozbudowie pod warunkiem utrzymania bez 

zmian ich przeznaczenia podstawowego.  

3Ł Śo”uszcza się zmianę standardów tech-

nicznych bądu technologii obiektów, urządzeL 
technicznych i sieci uzbrojenia terenu wraz  

z urządzeniami budowlanymi i obiektami towarzy-

szącymi, ”od warunkiem, we nie będą ”owodowa-

Jy, okre`lonych w ”rze”isach odrębnych znaczą-
cych oddziaJywaL na `rodowisko i zdrowie ludzi.  

4Ł Ustala się zasadę sytuowania nowych od-

cinków sieci i ”rzyJączy uzbrojenia technicznego 
jako urządzeL ”odziemnych w obrębie terenów 
przeznaczenia podstawowego i uzu”eJniającego 
w nawiązaniu do sieci zewnętrznych, zgodnie  
z wymogami ”rze”isów odrębnych, ”o uzyskaniu 
zgody i na warunkach technicznych okre`lonych 
”rzez zarządcę sieci lub wJa`ciciela terenuŁ  

5Ł Śo istniejących lub ”rojektowanych komu-

nalnych sieci uzbrojenia technicznego, obiektów  
i urządzeL technicznych, nakazuje się za”ewnić 
mowliwo`ć swobodnego dostę”u ich zarządców, 
w celu nadzoru technicznego, remontu czy prze-

budowy na warunkach uzgodnionych z wJa`cicie-

lem terenu.  

 

§ 19.1Ł Ustala się zasadę zao”atrzenia tere-

nów zabudowy usJugowej, w wodę ”rzeznaczoną 
do s”owycia oraz celów uwytkowych z istnieją-
cych i ”lanowanych sieci wodociągu komunalne-

go miasta.  

2Ł W obrębie terenów ”rzeznaczenia ”odsta-

wowego i uzu”eJniającego nakazuje się s”eJnić 
warunki ”eJnej dostę”no`ci do sieci wodociągo-

wych dla celów ”rzeciw”owarowych okre`lone  
w ”rze”isach odrębnych w sprawie ”rzeciw”owa-

rowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg ”owaro-

wych.  

3Ł Przeciw”owarowe zao”atrzenie w wodę do 
zewnętrznego gaszenia ”owaru dla ”lanowanych  
i ”rzebudowywanych budynków usJugowych 
winno być za”ewnione z sieci wodociągowej  
z dopuszczeniem uzu”eJnienia wymaganej ilo`ci 
wody z innych uródeJ wodnych - na zasadach 

ustalonych w ”rze”isach odrębnychŁ  
4Ł źakazuje się, lokalizacji obiektów wo-

dochJonnych, których za”otrzebowanie na wodę 
z lokalnej sieci wodociągu komunalnego, mowe 
znacząco uszczu”lić miejscowe zasoby wód ”od-

ziemnych.  

 

§ 20.1Ł Ustala się zasadę od”rowadzania  
i unieszkodliwiania caJo`ci `cieków bytowych  
i komunalnych z terenu planowanej zabudowy 

usJugowej do istniejącej komunalnej sieci kanali-
zacji sanitarnej w ciągu ulicy ulŁ B. Chrobrego, 

kolektorem do systemu obszarowej przepompow-

ni `cieków a nastę”nie tJoczonych do miejskiej 
oczyszczalni `ciekówŁ  

2Ł śwentualne `cieki ”rzemysJowe z terenu 

zabudowy usJugowej nakazuje się oczyszczać na 
miejscu, do ”arametrów zwykJych `cieków ko-
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munalnych, przed wprowadzeniem ich do sieci 

kanalizacji sanitarnej.  

3Ł Nakazuje się res”ektować zasady ochrony 
czysto`ci wód ”odziemnych okre`lone w § 8  
i § 9 niniejszej uchwaJyŁ  

 

§ 21.1Ł Ustala się zasadę od”rowadzania wód 
opadowych i roztopowych z terenu zabudowy 

usJugowej i terenu zieleni i rekreacji do istniejącej 
i planowanej komunalnej sieci kanalizacji desz-

czowej, wody z powierzchni zanieczyszczonych 

nalewy oczyszczać na miejscu ”rzed ich od”rowa-

dzeniem do kanalizacji.  

2Ł Śo”uszcza się odprowadzenie, w przypadku 

braku komunalnej sieci kanalizacji deszczowej,  

z terenu ”lanowanej zabudowy usJugowej, nieza-

nieczyszczonych wód o”adowych i roztopowych 

do gruntu; wody z powierzchni zanieczyszczo-

nych nalewy oczyszczać na miejscu ”rzed ich od-

prowadzeniem do gruntu.  

3Ł Nakazuje się res”ektować zasady ochrony 
czysto`ci wód ”odziemnych okre`lone w § 8  
i § 9 niniejszej uchwaJyŁ  

 

§ 22. Ustala się nastę”ujące zasady gos”oda-

rowania odpadami komunalnymi i ich usuwania:  

1) odpady komunalne nakazuje się gromadzić 
czasowo w odrębnych ”ojemnikach kontenerach, 
usytuowanych na terenach planowanej zabudo-

wy, s”eJniając je`li są okre`lone, warunki segre-

gacji tych od”adów na miejscu ich ”owstawania;  
2) nakazuje się usuwanie od”adów, okre`lo-

nych w pkt 1 niniejszego ustę”u, ”rzez s”ecjali-
styczne sJuwby komunalne w zorganizowanym 

systemie oczyszczania miasta;  

3) ustala się, we od”ady komunalne będą wy-

wowone na komunalne skJadowisko od”adów 
”oza granicami gminy Ujazd, na które są ”rzyj-

mowane odpady gminy Ujazd, oraz do ”unktów 
zbioru lub utylizacji od”adówŁ  

 

§ 23.1Ł Ustala się uzyskiwanie cie”Ja do ce-

lów grzewczych w oparciu o paliwa proekolo-

giczne ”Jynne i gazowe, spalane w indywidual-

nych urządzeniach w s”osób nie ”owodujący 
”rzekroczeL norm emisji zanieczyszczeL dopusz-

czonych ”rze”isami odrębnymi lub cie”Jo uzyski-

wane w oparciu o wykorzystanie energii elek-

trycznej lub odnawialnej.  

2Ł Śo”uszcza się stosowanie indywidualnych 
wysokos”rawnych, atestowanych kotJowni na 
”aliwo staJe, których technologia za”ewnia za-

chowanie do”uszczalnych standardów emisyj-

nych, okre`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ  
 

§ 24.1. W zakresie zaopatrzenia w gaz prze-

wodowy ”lanowanej zabudowy usJugowej, ustala 
się budowę sieci gazowej w obszarze planu  

w oparciu o ”rze”isy odrębne, jeweli istnieją tech-

niczne i ekonomiczne warunki dostarczenia pali-

wa gazowego.  

2. Realizacja sieci gazowej, po stwierdzeniu 

o”Jacalno`ci inwestowania wymaga uzyskania od 
dostawcy gazu warunków technicznych ”rzyJą-
czenia zgodnie z ”rze”isem odrębnymŁ  

 

§ 25.1. Ustala się zasadę zao”atrzenia ”lano-

wanej zabudowy usJugowej w energię elektryczną 
z istniejących lub ”lanowanych obiektów, urzą-
dzeL i sieci elektroenergetycznych, rozbudowa-

nych o stację transformatorową od”owiednio do 
za”otrzebowania nowych odbiorów - zaleca się 
wbudowanie stacji w ”lanowane budynki usJu-

gowe.  

2Ł Śo”uszcza się wydzielenie dziaJki ”rzezna-

czonej ”od lokalizację nowej, niezbędnej dla zasi-

lania obszaru, kontenerowej stacji transformato-

rowej z dojazdem od drogi wewnętrznej KDW, 

lokalizowanej przez zarządcę sieci elektroenerge-

tycznej na terenie U(ZR), za zgodą wJa`ciciela 
nieruchomo`ci na zasadach ustalonych w § 14 

ust. 5.  

3Ł źakazuje się w”rowadzenia zabudowy, zie-

leni wysokiej i `redniowysokiej w pasie terenu  

o szeroko`ci 16,0 m (2 X 8,0 m od osi linii), po-

Jowonego wzdJuw na”owietrznej linii elektroenerge-

tycznej `redniego na”ięcia 15 kV.  

4Ł Ustala się zasadę sukcesywnego kablowa-

nia wszystkich istniejących tras i odcinków, na-

”owietrznych linii elektroenergetycznych `rednie-

go i niskiego na”ięcia, ”rzebiegających ”rzez te-

reny istniejącego i planowanego zainwestowania.  

5. W przypadku zaistnienia kolizji planowa-

nych obiektów z istniejącymi urządzeniami elek-

troenergetycznymi, ”rzebudowa urządzeL odby-

wać się będzie kosztem i staraniem inwestora  

w oparciu o warunki ”rzebudowy oraz umowę lub 
”orozumienie na ”rzebudowę, którą zawrze inwe-

stor z zarządzającym urządzeniami elektroenerge-

tycznymi.  

 

§ 26.1Ł Ustala się zasadę wy”osawenia caJej 
projektowanej zabudowy w sieci i ”rzyJącza tele-

informatyczne przy udziale istniejących sieci 
funkcjonujących o”eratorów; ”rowadzone i roz-

budowane ”rzez wJa`ciciela tych sieci o nowe, 

podziemne jej odcinki.  

2Ł źakazuje się lokalizacji masztów anteno-

wych radiowych i stacji telefonii bezprzewodo-

wych.  
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DziaJ IV 

Ustalenia szczegóJowe  
 

RozdziaJ 1 

źasady i zakres stosowania ustaleL szczegó-
Jowych  

 

§ 27.1Ł Obszar ”lanu miejscowego jest objęty 
ustaleniami szczegóJowymi dla wyodrębnionych 
terenów ”rzeznaczenia ”odstawowego ujętymi  
w paragrafach od § 27 do § 30 uchwaJy.  

2Ł Wyodrębnione tereny ”oJowone w obszarze 

”lanu są od”owiednio oznaczone symbolem lite-

rowym przeznaczenia podstawowego lub uzupeJ-
niającego, dla których okre`la się ustalenia szcze-

góJowe zawarte w rozdziale 2.  

3Ł Ustalenia szczegóJowe nalewy stosować 
Jącznie z ustaleniami ogólnymi ”lanu miejscowe-

go.  

 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie oraz parametry zabudowy i za-

gos”odarowania terenów  
 

§ 28.1. Dla planowanych: terenu zabudowy 

usJugowej oraz terenu zieleni i rekreacji, oznaczo-

nymi na rysunku planu miejscowego symbolem 

U(ZR) ustala się ”rzeznaczenie oraz warunki za-

budowy i zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcję terenu, ustala się 
nastę”ująco:  

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

usJugowa ｦ U, w zakresie: hotel ”owywej 100 
miejsc oraz usJugi nieuciąwliwe jak np.: gastrono-

mia, handel detaliczny, rzemiosJo usJugowe, ob-

sJuga konferencji i im”rez okoliczno`ciowych, 
rozrywka, sport, odnowa biologiczna; z dopusz-

czeniem funkcji mieszkaniowej dla wJa`ciciela lub 
dozorującego obiekt; zabudowa usytuowana na 
wydzielonym terenie wraz z obiektami towarzy-

szącymi i urządzeniami budowlanymi, zagos”oda-

rowaniem terenu oraz zielenią;  
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające - teren zieleni  

i rekreacji - (ZR), uksztaJtowanie i zagospodaro-

wanie terenu zielenią i obiektami rekreacyjnymi 

oraz urządzeniami budowlanymi;  
3) rodzaje zabudowy okre`lonej ”lanem miej-

scowym na terenie oznaczonym symbolem U(ZR):  

a) ”lanowany budynek usJugowy, wolnostoją-
cy wraz z pomieszczeniami pomocniczymi,  

i technicznymi,  

b) istniejący budynek mJyna wodnego ”rze-

znaczony do ada”tacji na funkcję usJugową,  
z dopuszczeniem budowy elektrowni wodnej  

o mocy niwszej niw 2,5 MW w czę`ci budynku, 
”od warunkiem uzyskania zgody zarządcy wód 
powierzchniowych,  

c) istniejący budynek mieszkalny zalecony do 

ada”tacji na funkcję usJugową;  
4) warunki zagospodarowania terenu, obejmu-

jące:  
a) zagospodarowanie terenu oraz usytuowanie 

nowej zabudowy, które nalewy ”rojektować sto-

sując wskauniki, ”arametry zabudowy i zagospo-

darowania terenu, ustalone w planie miejsco-

wym,  

b) wewnętrzny ukJad komunikacji koJowej za-

”ewniający dojazd i doj`cia z drogi publicznej oraz 

miejsca ”ostojowe dla samochodów wg wskauni-

ków ustalonych w ”lanie miejscowym; rozwiąza-

nie wewnętrznego ukJadu komunikacji koJowej 
winno umowliwiać wjazdy i wyjazdy samochodów 
osobowych oraz samochodów sJuwb ”ublicznych  
i komunalnych ”rzodem ”ojazdu na drogę ”u-

bliczną,  
c) obiekty maJej architektury, zieleL, ogrodze-

nie terenu oraz plac gospodarczy z miejscami na 

pojemniki do czasowego gromadzenia od”adów,  
d) obiekty towarzyszące i urządzenia budow-

lane, w tym o`wietlenie terenu, sieci i ”rzyJącza 
infrastruktury technicznej,  

e) ustalenie wszystkich ”rzyJączy sieciowych 
jako podziemne,  

f) zalecenie wbudowania urządzeL technicz-

nych w budynki usJugoweŁ  
5) warunki i zakazy dziaJaL inwestycyjnych:  
a) ustala się budowę, remont, ”rzebudowę, 

rozbudowę i odbudowę budynków funkcji ”od-

stawowej terenu,  

b) ustala się zakaz remontu, ”rzebudowy, roz-

budowy i odbudowy istniejącego budynku gospo-

darczego przeznaczonego do wyburzenia,  

c) ustala się budowę i remonty urządzeL bu-

dowlanych i obiektów towarzyszących, w tym 

dojazdów, ”arkingów i zieleni, przy zachowaniu 

zasad zagospodarowania i wskauników zabudowy 
ustalonych planem miejscowym.  

3. Warunki obsJugi komunikacyjnej:  
1) ustala się dojazd z drogi gminnej na dziaJce 

nr 424, w miejscu oznaczonym na rysunku planu 

miejscowego po uzgodnieniu jego usytuowania  

z zarządcą drogi,  
2) do”uszcza się dojazd z drogi wewnętrznej, 

oznaczonej na rysunku planu miejscowego sym-

bolem KDW.  

4Ł Warunki ochrony `rodowiska:  
- ustala się obowiązek stosowania zasad 

ochrony `rodowiska okre`lonych w § 8 i 9 niniej-

szej uchwaJy oraz zachowania do”uszczalnych 
”oziomów zanieczyszczeL `rodowiska ustalonych 
w przepisach odrębnychŁ  

5. Warunki ochrony krajobrazu kulturowego:  

- ustala się obowiązek stosowania zasad 
ochrony krajobrazu kulturowego, okre`lonych  
w § 9 i 10 niniejszej uchwaJyŁ  
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6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy usJugowej oraz zagos”odarowania terenu, 

dla terenu U(ZR) ustala się w zakresie:  

1) wskauniki zabudowy:  
a) ustala się, we Jączna ”owierzchnia zabudo-

wy wszystkich budynków na terenie oznaczonym 
symbolem U(ZR) nie mowe ”rzekraczać 30% ”o-

wierzchni terenu,  

b) ustala się, we minimalna ”owierzchnia biolo-

gicznie czynna nie mowe być niwsza niw 40% ”o-

wierzchni terenu;  

2) wskauniki ilo`ci miejsc ”arkingowych lub 
garawowych usytuowanych na terenie:  

a) nie mniej niw 2 miejsca ”ostojowe na kawde 
roz”oczęte 50 m² ”owierzchni uwytkowej usJug, 
lecz nie mniej niw 2 miejsca na 1 lokal usJugowy,  

b) nie mniej niw 2 miejsca postojowe na  

10 miejsc konsumpcyjnych w gastronomii,  

c) nie mniej niw 30 miejsc ”ostojowych na  
100 miejsc noclegowych w hotelu,  

d) 1 miejsce dla samochodu osoby nie”eJno-

sprawnej na kawde roz”oczęte ”ublicznie dostęp-

nych 25 miejsc ”ostojowych dla usJug, lecz nie 
mniej niw 1 miejsce w ”rzy”adku ”arkingów  
o liczbie miejsc większej niw 10,  

e) nie mniej niw 2 miejsca postojowe na 10 ko-

rzystających równocze`nie z obiektów s”orto-

wych;  

3) parametry i gabaryty zabudowy:  

a) budynki istniejące: mJyn wodny i budynek 

mieszkalny: zachowanie ksztaJtu dachu, bryJy, 
wysoko`ci budynków i obrys zabudowy - jak  

w stanie istniejącym,  
b) ”lanowany budynek usJugowy:  
- do 3 kondygnacji nadziemnych przy dachu 

”Jaskim lub o maJym nachyleniu ”oJaci dacho-

wych, maksymalna wysoko`ć budynku do 12 m,  
- do 3 kondygnacji nadziemnych w tym pod-

dasze uwytkowe w dachu wysokim; maksymalna 

wysoko`ć budynku do 15 m;  
4) forma i cechy dachów:  
a) istniejące: budynek mJyna i budynek miesz-

kalny:  

- dachy wysokie jak w stanie istniejącym,  
b) ”lanowany budynek usJugowy:  
- dach ”Jaski lub o maJym nachyleniu ”oJaci, 

do”uszcza się dach wysoki z ”oddaszem uwytko-

wym o nachyleniu ”oJaci dachowych 350 - 450.  

7. Linie zabudowy i ustalenia regulacyjne, 

ustala się nastę”ująco:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla plano-

wanych budynków usJugowych, oznaczone są na 
rysunku planu miejscowego i okre`lone w § 10, 
ust. 4 niniejszej uchwaJy;  

2) Ustalenia regulacyjne:  

a) ogrodzenia nalewy wznosić jako awurowe nie 
”rzekraczające 1,6 m wysoko`ci, z wykluczeniem 

stosowania ”refabrykatów welbetonowych,  

b) zakazuje się grodzenia terenu od strony 
brzegu rzeki KJodnicy,  

c) nalewy ”ozostawiać nieogrodzone fronty  
i wej`cia do budynków i lokali usJugowychŁ  

8Ł Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci, ustala się 
nastę”ująco:  

- zakazuje się na terenie zabudowy usJugowej  
i na terenie zieleni i rekreacji U(ZR) dokonywać 
”odziaJów na dziaJkiŁ  

 

§ 29.1. Dla terenu planowanej zieleni izolacyj-

nej, oznaczonej na rysunku planu miejscowego 

symbolem ZI - ustala się ”rzeznaczenie oraz wa-

runki zagospodarowania.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenu, ustala się 
nastę”ująco:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

- tereny zieleni izolacyjnej - ZI, dla izolacji wi-

zualnej i akustycznej terenu usJug i terenu zieleni  

i rekreacji U(ZR), od terenu istniejącego boiska 
sportowego poza granicami planu;  

2) s”osób zagos”odarowania terenu okre`lony 
planem miejscowym:  

a) zagospodarowanie terenu ZI nalewy utrzy-

mywać wg warunków okre`lonych w § 9 ust. 4 

niniejszej uchwaJy,  
b) zagos”odarowanie zwartą zielenią `rednio-

wysoką;  
3) do”uszczone rodzaje dziaJaL inwestycyj-

nych:  

a) dokonywanie nowych nasadzeL drzew, 
krzewów i zakJadanie trawników,  

b) utrzymanie i ”ielęgnacja istniejącej zieleni,  
c) do”uszcza się w niezbędnym zakresie ”ro-

wadzenie sieci infrastruktury technicznej.  

3Ł Warunki obsJugi komunikacyjnej - dojazd  

z drogi wewnętrznej, oznaczonej na rysunku ”la-

nu miejscowego symbolem KDW.  

4. Warunki ochrony `rodowiska:  
- ustala się obowiązek stosowania zasad 

ochrony `rodowiska okre`lonych w § 8 i 9 niniej-

szej uchwaJy oraz zachowania do”uszczalnych 
”oziomów zanieczyszczeL `rodowiska ustalonych 
w ”rze”isach odrębnychŁ  

5Ł Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci, ustala się 
nastę”ująco:  

- zakazuje się na terenach zieleni ZI dokony-

wać ”odziaJów na dziaJkiŁ  
 

§ 30.1Ł Śla terenów planowanej zieleni 

ochronnej, oznaczonej na rysunku planu miejsco-

wego numerami i symbolem: 1-ZO, 2-ZO - ustala 

się ”rzeznaczenie oraz warunki zagospodarowa-

nia.  

2. Przeznaczenie i funkcje terenów, ustala się 
nastę”ująco:  

1) przeznaczenie podstawowe:  
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- tereny zieleni ochronnej - 1-ZO, 2-ZO obej-

mujące ”as terenu o minimalnej szeroko`ci 5,0 m, 
rozciągający się wzdJuw brzegu koryta rzeki KJod-

nicy, ”oro`nięty warto`ciowymi ”rzyrodniczo 
zbiorowiskami szuwarowymi oraz Jęgami jesio-

nowo - olszowymi, stanowiący wraz z korytem 

rzeki KJodnicy element korytarza ekologicznego;  
2) s”osób zagos”odarowania terenu i dopusz-

czone rodzaje dziaJaL inwestycyjnych:  

a) utrzymanie i ”ielęgnacja istniejącej zieleni,  
b) dokonywanie nowych nasadzeL drzew, 

krzewów i ro`lin, w ”rzy”adkach ich ubytków, 
zgodnie z ich obecnym charakterem,  

3) zakazuje się na terenie zieleni ZO budowy 

obiektów budowlanych, za wyjątkiem związanych 
z gos”odarka wodnąŁ  

3Ł Warunki obsJugi komunikacyjnej:  
- nie ustala się dojazdu do terenów zieleni 

ochronnej ZO.  

4Ł Warunki ochrony `rodowiska:  
- ustala się obowiązek stosowania zasad 

ochrony `rodowiska okre`lonych w § 8 i 9 niniej-

szej uchwaJy oraz zachowania dopuszczalnych 

”oziomów zanieczyszczeL `rodowiska ustalonych 
w ”rze”isach odrębnychŁ  

5Ł Warunki ”odziaJu nieruchomo`ci, ustala się 
nastę”ująco:  

- zakazuje się na terenach zieleni ZO dokony-

wać ”odziaJów na dziaJkiŁ  
 

DziaJ V 

Prze”isy koLcowe  
 

RozdziaJ 1 

Ustalenia koLcowe  
 

§ 31. W granicach terenów objętych ”lanem 
miejscowym traci moc obowiązującą: Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego w gminie 

Ujazd dla czę`ci terenów miasta Ujazd uchwalo-

nego UchwaJą Rady Miejskiej w Ujeudzie  
Nr XXVI/109/2004 z dnia 28 wrze`nia 2004 rŁ, 
w czę`ci dotyczącej terenów objętych niniejszym 
planem miejscowym.  

 

§ 32. Nie ustala się w obszarze planu miej-

scowego inwestycji celu publicznego o znaczeniu 

lokalnym.  

 

§ 33. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Ujazdu.  

 

§ 34. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienni-

ku Urzędowym Województwa O”olskiego oraz na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ujeu-
dzie.  

 

§ 35. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty jej ogJoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa O”olskiegoŁ  

 

 Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

Jan KaJuwny 
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źaJącznik nr 1 

do UchwaJy nr XLIXł265ł2010 

Rady Miejskiej w Ujeudzie 

z dnia 27 kwietnia 2010 r. 
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źaJącznik nr 2 

do UchwaJy Nr XLIX/265/2010 

Rady Miejskiej w Ujeudzie 

z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Ujeudzie  
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 

wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu 
zmiany ｭMiejscowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego w gminie Ujazd dla czę`ci tere-

nów miasta Ujazdｬ, zwanej dalej planem miej-

scowym. 

 

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  

z ”óunŁ zmŁ: z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 

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

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

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

Nr 123 poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201 

poz. 1237, Nr 220 poz. 1413) oraz na podsta-

wie o`wiadczenia Burmistrza Ujazdu z dnia  

12 marca 2010 r., w którym stwierdza, we do 
wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu 
planu miejscowego nie zostaJy zgJoszone uwagi 
Rada Miejska w Ujeudzie uznaje za bezprzedmio-

towe ”odejmowanie rozstrzygnięcia o sposobie 

rozpatrzenia uwag wniesionych do wyJowonego 
do ”ublicznego wglądu ”rojektu zmiany ｭMiej-

scowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go w gminie Ujazd dla czę`ci terenów miasta 
UjazdｬŁ  

 

 Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

Jan KaJuwny 

 

źaJącznik nr 3 

do UchwaJy Nr XLIX/265/2010 

Rady Miejskiej w Ujeudzie 

z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Ujeudzie  
o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-

sach publicznych w zmianie ｭMiejscowego ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego w gminie 

Ujazd dla czę`ci terenów miasta UJAźŚｬ, zwa-

nej dalej planem miejscowym. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 

717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1492, 

z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087,  

z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635,  

z 2007 r. Nr 127 poz. 880; z 2008 r. Nr 123 

poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 

1237, Nr 220 poz. 1413) oraz w związku  
z uchwaleniem ww. planu miejscowego Rada 

Miejska w Ujeudzie rozstrzyga, co nastę”uje: 
 

I. Inwestycje stanowiące zadanie wJasne 
Gminy 

 

W ”lanie miejscowym nie ”rzewiduje się in-

westycji stanowiących zadania wJasne GminyŁ  
 

II. S”osób realizacji za”isanych w planie in-

westycji 

 

źa s”osób realizacji zadaL ”rzewidzianych  
w planie miejscowym odpowiada inwestor pla-

nowanego ”rzedsięwzięcia, uwzględniając usta-

lenia planu miejscowego.  

 

III. źasady finansowania inwestycji okre`lo-

nych w planie miejscowym 

 

Finansowanie inwestycji będzie odbywać się 
”o”rzez inwestora ”lanowanego ”rzedsięwzięciaŁ  

 

 Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

Jan KaJuwny 
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