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UCHWAIA Nr XXIIł2Ń7łŃ9 

RAŚŹ GMINŹ W vŹRAKOWIś 

z dnia 26 lutego 2009 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy vyraków obszaru ｭPark ”rzemysJowy- Straszęcinｬ 
 

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

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(Dz. UŁ 2001, Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óunie–szymi 
zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 2003, Nr 80, poz. 717, 

z ”óunie–szymi zmianami), stwierdza–ąc zgodno`ć 
z ustaleniami studium uwarun—owaL i —ierun—ów 
zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy vyra—ów, 
uchwalonym uchwaJą Rady Gminy vyra—ów: 
Nr XII/109/99 z dnia 9.12.1999xr. i zmienionym 

uchwaJą nr XIXł180ł08 z dnia 30 ”audzierni—a 
2008 rŁ, Rada Gminy w vyra—owie uchwala, 
co nastę”u–e: 
 

RozdziaJ I 
Prze”isy ogólne 

 

§ 1Ł 1Ł Uchwala się mie–scowy ”lan 
zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy vyra—ów, 
obszaru ｭPar— ”rzemysJowy ｦ Straszęcinｬ zwany dale– 
”lanem, obe–mu–ący obszar o powierzchni 65,76 ha, 

”oJowony w mie–scowo`ci Straszęcin, —tórego granice 
oznaczone są na rysun—u ”lanuŁ 
 

2Ł Plan s—Jada się z ustaleL w formie: 
 

1) te—stu ”lanu, stanowiącego tre`ć ninie–sze– 
uchwaJy, 

 

2) rysun—u ”lanu, stanowiącego zaJączni— Nr 1 do 

ninie–sze– uchwaJy, s”orządzonego na —o”ii 
mapy zasadniczej w skali 1:2000 

i obowiązu–ącego w za—resie: 
 

a) granic obszaru ob–ętego ”lanem, 
 

b) linii rozgranicza–ących tereny o równym 
przeznaczeniu, 

 

c) nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

 

d) oznaczeL symbolami cyfrowo - literowymi 

”odstawowych ”rzeznaczeL terenu, ma–ącymi 
odniesienie w te—`cie ”lanuŁ 

 

3Ł Ustalenia ”lanu zawarte w te—`cie ”lanu i na 
rysun—u ”lanu obowiązu–ą Jącznie i nalewy –e stosować 
z uwzględnieniem ”rze”isów odrębnychŁ 
 

§ 2Ł źaJączni—iem do uchwaJy, stanowiącym 
integralną czę`ć uchwaJy a nie stanowiącym ustaleL 
planu jest: 

 

- zaJączni— Nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Gminy 
o sposobie realizacji i zasadach finansowania 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminyŁ* 

 

§ 3Ł 1Ł Ile—roć w uchwale –est mowa o: 
 

1) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć wydzielony 
na rysun—u ”lanu liniami rozgranicza–ącymi 
obszar, oznaczony jednym z symboli cyfrowo-

literowych, wymienionych w § 4 ustŁ 1; 
 

2) terenie inwestycji - nalewy ”rzez to rozumieć 
obszar –edne– lub —il—u dziaJe— ewidency–nych 
lub ich czę`ci, ”rzeznaczony do zainwestowania 
”rzez o—re`lony rodza– inwestyc–i, w s”osób 
zgodny z ustaleniami planu; teren inwestycji 

mowe być towsamy z dziaJ—ą budowlaną lub być 
–e– czę`cią, 

 

3) linii rozgranicza–ące– - nalewy ”rzez to rozumieć 
linię oznaczoną na rysun—u ”lanu, rozdziela–ącą 
tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych 
zasadach zagospodarowania, 

 

4) przeznaczeniu podstawowym terenu - nalewy 
przez to rozumieć fun—c–ę terenu ustaloną 
”lanem –a—o ”rzewawa–ącą na danym terenie 
i za–mu–ącą nie mnie– niw 60% –ego ”owierzchni, 

 

5) ”rzeznaczeniu uzu”eJnia–ącym - nalewy ”rzez to 
rozumieć inne fun—c–e terenu, —tórych obecno`ć 
–est niezbędna, ”owądana lub mowliwa i —tóre 
”lan do”uszcza ”rzy s”eJnieniu dodat—owych 
warun—ów, 

 

6) usJugach ”ublicznych - nalewy ”rzez to rozumieć 
usJugi, w tym sJuwące realizac–i celu 
”ublicznego, w za—resie: o`wiaty i wychowania, 
zdrowia, o”ie—i s”oJeczne–, —ultury, administrac–i 
publicznej, 

 

7) usJugach —omercy–nych - nalewy ”rzez to 
rozumieć usJugi nie stanowiące inwestyc–i celu 
”ublicznego, w szczególno`ci usJugi: handlu do 
2000 m2 ”owierzchni s”rzedawy, rzemiosJa 
usJugowego, gastronomii, `wiadczenia ”racy 
intelektualnej,  

 

8) wielkopowierzchniowy obiekt handlowy - nalewy 
”rzez to rozumieć obie—t handlowy 
o ”owierzchni s”rzedawy wię—sze– niw 2000 m2, 

 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez 
to rozumieć linię wyznaczoną na rysun—u ”lanu, 
—tóra stanowi granicę, ”oza —tórą za—azu–e się 
lokalizacji wszelkiej zabudowy,  
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10) ws—auni—u ”owierzchni zabudowy - nalewy ”rzez 
to rozumieć stosune— sumy ”owierzchni 
zabudowy wszyst—ich budyn—ów 
lo—alizowanych na dziaJce budowlane– lub 
w terenie do ”owierzchni te– dziaJ—i lub terenu, 

 

11) ws—auni—u intensywno`ci zabudowy - nalewy 
”rzez to rozumieć stosune— sumy ”owierzchni 
caJ—owite– zabudowy na dziaJce budowlane– do 
”owierzchni te– dziaJ—i; ”rzez ”owierzchnię 
caJ—owitą rozumie się ”owierzchnię budyn—u ”o 
obrysie zewnętrznym, ”omnowoną ”rzez ilo`ć 
kondygnacji, 

 

12) wyso—o`ci zabudowy - nalewy ”rzez to rozumieć 
pionowy wymiar budynku liczony od poziomu 

terenu do na–wywe– ”oJowone– —rawędzi dachu 
lub ”un—tu zbiegu ”oJaci dachowych, 

 

13) do–azdach wewnętrznych - nalewy ”rzez to 
rozumieć wydzielone i nie wydzielone 

ewidency–nie drogi wewnętrzne oraz ciągi 
pieszo - jezdne nie wyznaczone na rysunku 

”lanu oraz ustanowione sJuwebno`ci drogowe, 
 

14) ”rze”isach odrębnych - nalewy ”rzez to 
rozumieć ”rze”isy ustaw wraz z a—tami 
wykonawczymi oraz ograniczenia 

w dys”onowaniu terenem, wyni—a–ące 
z prawomocnych decyzji administracyjnych. 

 

2Ł PozostaJe o—re`lenia uwyte w uchwale - 

zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach 

odrębnych, ”rzy czym o—re`lenia: 
 

- dziaJ—a budowlana, 
 

- ”owierzchnia s”rzedawy, 
 

wedJug definic–i zawarte– w artŁ 2 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 

RozdziaJ II 
Prze”isy odnoszące się do caJego obszaru objętego 

”lanem lub do większej ilo`ci terenów wyznaczonych 
planem 

 

§ 4Ł 1Ł Wyznacza się w ”lanie nastę”u–ące 
tereny, oznaczone symbolami literowymi i numerami: 

 

1P - teren zabudowy ”rodu—cy–ne–, s—Jadów, 
magazynów, 
 

1UP, 2UP - tereny zabudowy usJugowe–, w tym 
rozmieszczenia wiel—o”owierzchniowych obie—tów 
handlowych, s—Jadów i magazynów, 
 

1KDL, 2KDL - tereny dróg ”ublicznych —lasy 
lokalnej, 

 

1KDD - teren drogi publicznej klasy dojazdowej, 

 

1 KDW - teren drogi wewnętrzne–, 
 

1ZW - teren zieleni naturalne–, towarzyszące– 
ciekom wodnym, 
 

1ZL, 2ZL - tereny lasów i zalesieL, 
 

dla —tórych ”rzeznaczenie oraz zasady 

zabudowy i zagos”odarowania ustalone są 
w ”rze”isach szczegóJowych rozdziaJu IIIŁ 

 

2Ł W ramach ”oszczególnych terenów, obo— 
zagospodarowania zgodnego z przeznaczeniem 

”odstawowym i uzu”eJnia–ącym mogą wystę”ować: 
 

- do–azdy wewnętrzne,  
 

- obie—ty i urządzenia infrastru—tury techniczne–, 
 

- zieleL urządzona,  
 

o ile ustalenia szczegóJowe nie mówią inacze–Ł 
 

§ 5Ł W za—resie ochrony i —sztaJtowania Jadu 
”rzestrzennego oraz ochrony —ra–obrazu i `rodowis—a 
—ulturowego ustala się: 
 

1) lokalizacja budyn—ów ”owinna uwzględniać 
wyznaczoną na rysun—u ”lanu nie”rze—raczalną linię 
zabudowy, 

 

2) stosowanie ws—auni—ów —sztaJtowania 
zabudowy zgodnie z ustaleniami ”rze”isów 
szczegóJowych, zawartych w rozdziale III, 
 

3) zagos”odarowanie ”asa terenu ”omiędzy 
linią zabudowy a linią rozgranicza–ącą teren dróg 
publicznych, o symbolach KDL i KDD: 

 

a) lo—alizac–a, w zalewno`ci od ”otrzeb: 
 

 

- obie—tów i urządzeL —omuni—ac–i ”ieszo - 

jezdnej, 

 

- obie—tów i urządzeL infrastru—tury techniczne–,  
 

- obie—tów maJe– archite—tury, wolnosto–ących 
urządzeL re—lamowych, wiat ”rzystan—owych,  

 

- ogrodzeL, z zastrzeweniem ”un—tu b,  
 

- zieleni urządzone–, —om”onowane–, 
 

b) zakaz lokalizacji:  

 

- mie–sc czasowego gromadzenia od”adów 
staJych, 

 

- tymczasowych obie—tów budowlanych, 
 

- ogrodzeL ”eJnych na odcin—ach o dJugo`ci 
”rze—racza–ące– 20 m i ogrodzeL w ”ostaci 
”refabry—atów betonowych, 

 

4) w granicach terenu inwestyc–i nalewy budyn—i 
i obie—ty budowlane dostosowywać wza–emnie do 
siebie ”od względem form archite—tonicznych, w tym 

rodza–u dachu, oraz wy—oLczenia zewnętrznego 
w ”ostaci rodza–u materiaJów elewacy–nych i ich 
kolorystyki. 
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§ 6Ł W za—resie ochrony `rodowis—a i ”rzyrody 
ustala się: 
 

1Ł Na caJym obszarze ob–ętym ”lanem 
wy—lucza się realizac–ę ”rzedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, ”oza 
stac–ami demontawu ”o–azdów i za—Jadami 
”rzetwarzania od”adów ”owstaJych z tych ”o–azdów 
oraz ”un—tami demontawu ”o–azdówŁ 
 

2Ł Na caJym obszarze ob–ętym ”lanem 
obowiązu–e za—az lo—alizowania: 
 

- stacji elektroenergetycznych lub 

napowietrznych linii elektroenergetycznych 

o na”ięciu znamionowym nie niwszym niw 
110 kV, 

 

- magazynów ”rodu—tów ro”o”ochodnych 
i innych substancji chemicznych oraz 

rurociągów do ich trans”ortu, stac–i ”aliw oraz 
innych inwestyc–i mogących ”otencjalnie 

znacząco oddziaJywać na `rodowis—o gruntowo-

wodne, bez zainstalowania urządzeL 
zabez”iecza–ących wody ”owierzchniowe 
i podziemne przed zanieczyszczeniem w trakcie 

”rowadzone– dziaJalno`ci i w ”rzy”ad—u 
ewentualnych awarii. 

 

3. W celu zapewnienia racjonalnej gospodarki 

zasobami `rodowis—a i ”rzyrody oraz ich ochrony 
ustala się: 
 

w zakresie ochrony powietrza 

atmosferycznego: 

 

- ”o—rycie ”otrzeb cie”lnych ”owsta–ących 
obie—tów nalewy za”ewnić ”o”rzez stosowanie 
paliw ekologicznie czystych (gaz, lekki olej 

o”aJowy, energia ele—tryczna i inne) nie 
”owodu–ących tzwŁ ｭnis—ie– emis–iｬ lub 
stosowanie wyso—os”rawnych urządzeL, 

 

- substanc–e w”rowadzane do `rodowis—a winny 
s”eJniać wymagania od”owiednich ”rze”isów 
odrębnych z za—resu ”rawa ochrony 
`rodowis—a, 

 

w zakresie ochrony klimatu akustycznego: 

 

- ochronę ”rzed haJasem terenów zabudowy 
miesz—aniowe–, ”odlega–ących ochronie 
a—ustyczne–, w tym zna–du–ących się ”oza 
obszarem planu, zgodnie z przepisami 

odrębnymi, 
 

- obowiąze— urządzenia ”asów zieleni izolacyjnej 

w terenach produkcyjno - usJugowych 
i usJugowych na dziaJ—ach budowlanych 
graniczących z terenami zabudowy 

mieszkaniowej, 

 

w zakresie ochrony wód ”owierzchniowych 
i podziemnych: 

 

- wszel—ie dziaJania inwestycy–ne ”owinny 
uwzględniać ochronę wód ”odziemnych 

i ”owierzchniowych z uwagi na ”oJowenie 
”oJudniowo-wschodnie– czę`ci terenu ”lanu 
w obszarze zbiorni—a wód ”odziemnych nr 425 
oraz caJo`ci terenu ”lanu w ”ro–e—towanym 
obszarze ochronnym GZWP 425 zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi, 
 

- obowiąze— od”rowadzania `cie—ów do 
zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej lub do 

szczelnych zbiorni—ów z wywozem do 
oczyszczalni - do czasu rozbudowy kanalizacji, 

 

- nie do”uszcza się realizac–i oczyszczalni 
`cie—ów z rozsączaniem oczyszczonych 
`cie—ów do gruntu, 

 

- odprowadzanie wód o”adowych 
i oczyszczonych `cie—ów o”adowych ”owinno 
być zgodne z obowiązu–ącymi w tym za—resie 
”rze”isami odrębnymi, 

 

w zakresie ochrony ziemi, ochrony gleb 

i gospodarki odpadami: 

 

- gos”odar—ę od”adami nalewy ”rowadzić zgodnie 
z obowiązu–ącymi ”rze”isami odrębnymi, 
z uwzględnieniem segregac–i od”adów u uródeJ 
ich powstawania, z jednoczesnym 

wyodrębnieniem od”adów niebez”iecznychŁ 
 

§ 7Ł Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
komunikacyjnej: 

 

1Ł ObsJuga —omuni—acy–na obszaru o”iera się 
na istnie–ącym i ”rzewidzianym do rozbudowy u—Jadzie 
dróg lo—alnych (KŚL) - wJączonym do zna–du–ące– się 
poza obszarem planu drogi powiatowej nr 1184 - 

wedJug zasad o—re`lonych dla ”oszczególnych 
terenów w rozdziale IIIŁ 
 

2Ł Ustala się nastę”u–ącą minimalną ilo`ć miejsc 

postojowych: 

 

a) dla obie—tów i budyn—ów ”rodu—cy–nych: nie 
mnie– niw 1 mie–sce ”osto–owe na 
4 zatrudnionych, 

 

b) dla budyn—ów usJugowych: nie mnie– niw 3 
miejsca na 100 m2 ”owierzchni uwyt—owe– 
budynku lub 1 miejsce na 4 zatrudnionych, 

 

c) dla wiel—o”owierzchniowych obie—tów 
handlowych: nie mnie– niw 5 mie–sc na 100 m2 

”owierzchni s”rzedawyŁ 
 

3Ł Par—ingi i mie–sca ”osto–owe niezbędne dla 
obsJugi obie—tów nalewy lo—alizować w granicy terenu 
inwestyc–i lub dziaJ—i budowlane–Ł 
 

§ 8Ł Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
w zakresie infrastruktury technicznej: 

 

1Ł źao”atrzenie w wodę: 
 

- z istnie–ące– i rozbudowywane– sieci 
wodociągowe–, 
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- z indywidualnych u–ęć: studni —o”anych 
i wierconych - zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

 

2Ł źao”atrzenie w energię ele—tryczną: 
 

- z istnie–ące– i rozbudowywane– sieci 
elektroenergetycznej, 

 

- na wszyst—ich terenach, z wyJączeniem terenu 
źL i źW, do”uszcza się lo—alizac–ę stac–i 
transformatorowych SNłnN w s”osób nie 
—olidu–ący z ”rzeznaczeniem ”odstawowym 
terenu. 

 

3. Odprowadzenie `cie—ów sanitarnych do 
istnie–ące– i rozbudowywane– na ”otrzeby nowe– 
zabudowy sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej i 

zrzutem do oczyszczalni `cie—ów; do czasu realizac–i 
—analizac–i zbiorcze– do”uszcza się od”rowadzanie 
`cie—ów do szczelnych, bezod”Jywowych zbiorni—ów, 
z wywozem do oczyszczalni `cie—ówŁ 
 

4Ł S”osób ”ostę”owania ze `cie—ami 
technologicznymi - zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ  
 

5Ł Od”rowadzanie wód o”adowych: 
 

- ”owierzchniowe, na teren dziaJ—i uwyt—owni—a, 
 

- do zbiorczej sieci kanalizacji opadowej, po jej 

wybudowaniu, 

 

- ”o”rzez indywidualne urządzenia do gruntu lub 
istnie–ących odbiorni—ów wód - zgodnie z 

”rze”isami odrębnymiŁ 
 

6Ł Od”rowadzanie `cie—ów o”adowych, w tym 
z terenów utwardzonych –ezdni, ”laców i ”ar—ingów: 
 

- do istnie–ących rowów i cie—ów 
powierzchniowych lub do gruntu, po uprzednim 

oczyszczeniu i doprowadzeniu do stanu 

zgodnego z wymogami ”rze”isów odrębnychŁ 
 

7Ł źao”atrzenie w cie”Jo: 
 

- z wy—orzystaniem ta—ich uródeJ –a—: energia 
elektryczna, paliwa gazowe, oleje o”aJowe, 
biomasa oraz inne nie—onwenc–onalne uródJa 
energii nie ”owodu–ące ”rze—roczenia 
dopuszczalnych norm zanieczyszczenia 

powietrza. 

 

8. Gospodarka odpadami: 

 

- gromadzenie i usuwanie od”adów —omunalnych 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, wedJug zasad 
przy–ętych na terenie gminy, 

 

- s”osób ”ostę”owania z od”adami 
technologicznymi, w tym niebezpiecznymi, 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
 

§ 9Ł W za—resie warun—ów i zasad ”odziaJów 
geodezy–nych ustala się mowliwo`ć ”odziaJów i scaleL, 
ma–ących na celu: 
 

1) wydzielenie terenów wyznaczonych ”lanem, 
 

2) wydzielenie dróg wewnętrznych nie 
ws—azanych na rysun—u ”lanu, o szero—o`ci nie mnie– 
niw 6 m, o ile ustalenia szczegóJowe nie mówią 
inaczej, 

 

3) ”owstanie dziaJe— budowlanych, —tórych 
”arametry umowliwia–ą ich zagospodarowanie zgodne 

z ustaleniami ”lanu oraz ”rze”isami odrębnymi, ”rzy 
czym: 

 

- minimalna wiel—o`ć dziaJ—i budowlane– - 

0,20 ha, 

 

- minimalna szero—o`ć frontu dziaJ—i budowlane– - 
30 m, 

 

- front dziaJ—i ”rzylegJy do –edne– z dróg 
wyznaczonych w planie lub do wydzielonej 

drogi wewnętrzne– zgodnie z ”Ł 2, 
 

- do”uszcza się odchylenie do 300 od —ąta 
”rostego ”oJowenia granic dziaJe— w stosun—u 
do ”asa drogowego, do —tórego ”rzylega front 
dziaJ—iŁ 

 

4) do”uszcza się wydzielanie nowych dziaJe— 
budowlanych o powierzchni mnie–sze– niw o—re`lona w 
”Ł 3 dla ”otrzeb lo—alizac–i obie—tów i urządzeL 
infrastru—tury techniczne– lub ”owię—szenia 
nieruchomo`ci sąsiednie–Ł 
 

RozdziaJ III 
Prze”isy szczegóJowe dotyczące ”oszczególnych 

terenów 

 

§ 10Ł 1Ł Wyznacza się teren zabudowy 

”rodu—cy–ne–, s—Jadów, magazynów oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1P. 

 

2. Przeznaczenie podstawowe terenu: 

lo—alizac–a obie—tów ”rodu—cy–nych, s—Jadowych, 
magazynowych, baz transportowych i 

”rzeJadun—owych, centrów badawczych, 
technologicznych i logistycznych wraz z zabudową 
towarzyszącą, fun—c–onalnie związaną 
z podstawowym przeznaczeniem.  

 

3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu: 

 

1) lo—alizac–a usJug —omercy–nych oraz 
wiel—o”owierzchniowych obie—tów 
handlowych, przy czym: 

 

- Jączna ich ”owierzchnia nie mowe ”rze—roczyć 
30% powierzchni terenu 1P, 

 

- teren inwestycji dla wielkopowierzchniowego 

obie—tu handlowego ”owinien ”osiadać 
bez”o`redni z–azd z drogi 1KŚŚ, 

 

2) lo—alizac–a wolnosto–ących wiew radio- i 

telekomunikacyjnych, 

 

3) ”ar—ingi, lądowis—a, 
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4) obie—ty i urządzenia infrastru—tury techniczne– 
na dziaJ—ach wydzielonychŁ 

 

4. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

 

1) ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy: 
 

- powierzchnia zabudowy - do 60% terenu 

inwestycji, 

 

- wyso—o`ć zabudowy - do 20 m, lecz nie więce– 
niw 3 —ondygnac–e nadziemne, 

 

- do”uszcza się 1 —ondygnac–ę ”odziemną, 
 

2) powierzchnia biologicznie czynna - nie mnie– niw 
15% terenu inwestycji, przy czym co najmniej 

50% ”owierzchni biologicznie czynne– nalewy 
zagos”odarować zielenią wyso—ą, 

 

3) w ”asie ”rzylegJym do terenów 2źL i 1źW, o 
szero—o`ci nie mnie–szym niw 30 m: 

 

- nie do”uszcza się lo—alizac–i obie—tów 
kubaturowych, 

 

- nalewy zachować nie mnie– niw 50% ”owierzchni 
biologicznie czynnej, z zachowaniem zieleni 

naturalnej, 

 

4) zakaz lokalizac–i budyn—ów bez”o`rednio ”rzy 
granicy dziaJ—i budowlane–; lo—alizac–ę 
bez”o`rednio ”rzy granicy dziaJ—i lub zbliwenie 
do nie– na odlegJo`ć mnie–szą, niw o—re`la–ą 
”rze”isy odrębne do”uszcza się tyl—o dla 
budyn—ów gos”odarczych i garawowych,  

 

5) obsJuga komunikacyjna terenu:  

 

- dojazd z drogi lokalnej 1KDL lub drogi 

do–azdowe– 1KŚŚ ”o”rzez z–azdy bez”o`rednie 
lub do–azdy wewnętrzne, w rozumieniu § 3 ustŁ 
1 ”—t 13, ”rzy czym szero—o`ć wydzielonych 
dróg wewnętrznych ustala się na nie mnie– niw 8 
m, 

 

- wyznaczanie miejsc postojowych zgodnie z 

zasadami o—re`lonymi w § 7 ustŁ 2 i 3, 
 

6) zagos”odarowanie terenu ”owinno uwzględnić 
wystę”u–ące ograniczenia w nastę”u–ący 
s”osób: 

 

- od gazociągu wyso—o”ręwnego ŚN 700 oraz 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 

`redniego na”ięcia 15 —V nalewy zachować 
o—re`lone ”rze”isami odrębnymi bez”ieczne 
odlegJo`ci obie—tów terenowych, 

 

- do”uszcza się ”rze—rycie, ”rzebudowę oraz 
”rzeJowenie istnie–ących rowów melioracy–nych - 
z jednoczesnym zapewnieniem ich 

funkcjonowania zgodnie z przepisami 

odrębnymiŁ  
 

§ 11Ł 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 
usJugowe–, w tym rozmieszczenia 
wiel—o”owierzchniowych obie—tów handlowych, 
s—Jadów i magazynów oznaczone na rysun—u ”lanu 
symbolami 1UP, 2UP. 

 

2. Przeznaczenie podstawowe terenu: 

lokalizac–a obie—tów usJugowych, w tym 
wiel—o”owierzchniowych obie—tów handlowych, 
magazynów, s—Jadów, baz trans”ortowych 
i naprawczych - z obie—tami towarzyszącymiŁ 
 

3. Przeznaczenie dopuszczalne terenu: 

 

- lo—alizac–a obie—tów ”rodu—cy–nych, z 
wyJączeniem mogących zawsze znacząco 
oddziaJywać na `rodowis—o, 

 

- lokalizacja funkcji mieszkalnej w obiektach 

usJugowych, lecz nie więce– niw 30% 
”owierzchni uwyt—owe– budyn—u, 

 

- ”ar—ingi ogólnodostę”neŁ 
 

4Ł Wy—lucza się lo—alizac–ę:  
 

- stac–i bazowych telefonii —omór—owych w 

”ostaci wolnosto–ących wiew, 
 

- usJug ”ublicznych, w rozumieniu § 3 ustŁ 1 ”—t 
6. 

 

5. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

 

1) ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy: 
 

- powierzchnia zabudowy - do 60% terenu 

inwestycji, 

 

- wyso—o`ć zabudowy - do 15 m i nie więce– niw 
2 kondygnacje nadziemne, z dopuszczeniem 

jednej kondygnacji podziemnej, 

 

2) powierzchnia biologicznie czynna - nie mnie– niw 
10%, 

 

3) nie do”uszcza się lo—alizac–i budyn—ów: 
 

- bez”o`rednio ”rzy granicach nieruchomo`ci i w 

odlegJo`ciach mnie–szych niw o—re`la–ą to 
przepisy budowlane - z wy–ąt—iem budyn—ów 
gos”odarczych i garawowych, 

 

- w odlegJo`ci mnie–sze– niw 15 m od terenu 1źL, 
 

4) obsJuga —omuni—acy–na terenu: 
 

- dojazd z drogi lokalnej 1KDL oraz z drogi 

dojazdowej 1KDD poprzez zjazdy bez”o`rednie 
lub do–azdy wewnętrzne w rozumieniu § 3 
ust. 1 pkt 13, 

 

- wyznaczanie miejsc postojowych zgodnie 

z zasadami o—re`lonymi w § 7 ustŁ 2 i 3, 
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5) w terenie 2UP obowiązu–ą zasady o—re`lone 
w § 10 ustŁ 4 ”—t 6Ł 

 

§ 12Ł 1Ł Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych 

klasy lokalnej oznaczone na rysunku planu symbolami 

1KDL i 2KDL. 

 

2Ł Teren 2KŚL obe–mu–e czę`ć ”asa 
drogowego, ”rzeznaczoną na ”oszerzenie drogi 
istnie–ące–, zna–du–ące– się ”oza obszarem ”lanuŁ  
 

3Ł Przeznaczenie ”odstawowe terenów: 
lokalizacja drogi ”ubliczne– —lasy lo—alne–, o szero—o`ci 
w liniach rozgranicza–ących nie mnie– niw 15 m wraz 
z jej elementami, w tym: 

 

- –ezdnia o szero—o`ci nie mnie– niw 6m, 
 

- chodniki, 

 

- zatoki postojowe i autobusowe, 

 

- obie—ty budowlane i urządzenia techniczne 

związane z fun—c–onowaniem drogiŁ 
 

4Ł Przeznaczenie do”uszczalne terenów:  
 

- `ciew—i rowerowe –ednostronne dla ruchu 
dwukierunkowego, 

 

- urządzenia osJony a—ustyczne– 
i przeciwwibracyjnej, 

 

- wiaty przystankowe, 

 

- reklamy i znaki informacyjne, usytuowane 

w s”osób nie ”owodu–ący zagrowenia 
bez”ieczeLstwa ruchu drogowegoŁ 

 

5. Zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie 

z przepisami o drogach publicznych. 

 

§ 13Ł 1Ł Wyznacza się teren drogi ”ubliczne– 
klasy dojazdowej oznaczony na rysunku planu 

symbolem 1KDD. 

 

2. Przeznaczenie podstawowe terenu: 

lokalizacja drogi publicznej klasy dojazdowej, 

o szero—o`ci w liniach rozgranicza–ących nie mnie– niw 
15 m, wraz z –e– elementami, w tym –ezdnią 
o szero—o`ci minŁ 5,5 mŁ 
 

3. Zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie 

z przepisami o drogach publicznych. 

 

§ 14Ł 1Ł Wyznacza się teren drogi wewnętrzne– 
oznaczony na rysunku planu symbolem 1KDW. 

 

2. Przeznaczenie podstawowe terenu: 

lo—alizac–a drogi wewnętrzne– o szero—o`ci nie mnie– 
niw 10 m; 
 

3. Zagospodarowanie pasa drogowego zgodnie 

z przepisami o drogach publicznych, przy czym 

do”uszcza się urządzenie drogi –a—o ciągu ”ieszo ｦ 

jezdnego.  

 

§ 15Ł 1Ł Wyznacza się teren zieleni naturalne–, 
towarzyszące– cie—om wodnym, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1ZW. 

 

2. Podstawowym przeznaczeniem terenów –est 
zieleL wyso—a i nis—a, towarzysząca cie—om wodnymŁ  
 

3Ł Ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania terenu:  

 

1) —onieczno`ć zachowania istnie–ące– zieleni 
Jęgowe–, zadrzewieL i trwaJych uwyt—ów 
zielonych; wycin—ę drzew nalewy ograniczyć 
wyJącznie do ”rzy”ad—ów uzasadnionych 
względami bez”ieczeLstwa oraz do zabiegów 
”ielęgnacy–nych, 

 

2) za—az lo—alizac–i obie—tów budowlanych, 
z zastrzeweniem § 4 ustŁ 2, 

 

3) za—az lo—alizac–i trwaJych ogrodzeL, 
 

4) nie do”uszcza się ”rze—rywania cie—ów 
i rowów, z wy–ąt—iem ”rze—roczeL do–azdami 
wewnętrznymi w rozumieniu § 3 ustŁ 1 ”—tŁ 13Ł 

 

§ 16Ł 1Ł Wyznacza się tereny lasów i zalesieL, 
oznaczone na rysunku planu symbolami 1ZL i 2ZL. 

 

2Ł Przeznaczeniem terenów są lasyŁ 
 

3Ł Grunty rolne nalewy zalesiać i gos”odar—ę 
le`ną ”rowadzić zgodnie z wymogami ”rze”isów 
odrębnych o lasachŁ 
 

RozdziaJ IV 

Ustalenia koLcowe 

 

§ 17Ł źgodnie z artŁ 36 ustŁ 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

ustala się –ednorazową o”Jatę od wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci w wyso—o`ci 20%Ł 
 

§ 18Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Wó–towi Gminy vyra—ówŁ 
 

§ 19Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o w”Jywie 
30 dni od daty –e– ogJoszenia w Śzienni—u 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

* zaJączni—a Nr 2 nie ogJasza się 

 

 

PRźśWOŚNICźĄCŹ 

Rady Gminy 

 

źbysJaw Rokita 

 

 

 

 

 



Dzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 26  - 2351 -  Poz. 746 

 
 


