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Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIII/25/10 
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej  
z dnia 21 czerwca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji, które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania 

 
W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowice, po stro-
nie gminy mogą wystąpić zobowiązania związane z realizacją nastćpujących inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy i są wynikiem uchwalenia planu: 
− rozbudową sieci infrastruktury technicznej, 
− rozbudową i modernizacja istniejących dróg. 
Inwestycjć, o których mowa wyşej mogą być finansowane ze środków budşetowych. 
Przyjmuje sić, şe gmina w miarć moşliwości bćdzie ubiegać sić o pozyskanie środków pozabudşetowych 
na realizacjć ww. inwestycji. W wypadku pozyskania funduszy z tych ŝródeł, zasady finansowania ww. 
zadań zmienią sić odpowiednio do uzyskanych funduszy. 
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UCHWAŁA NR XLIII/26/10 
 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 

 z dnia 21 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piotrowice 
Świdnickie w gminie Jaworzyna Śląska 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmia-
nami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
ze zmianami), w związku z uchwałą nr VIII/29/07 
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia  
18 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do 
opracowania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wsi Piotrowice Świdnickie 
w gminie Jaworzyna Śląska oraz po stwierdzeniu 
jego zgodności ze zmianą studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Jaworzyna Śląska zatwierdzonego 
uchwałą nr XXVII/05/09 Rady Miejskiej w Jaworzy-
nie Śląskiej z dnia 28.01.2009 r., Rada Miejska 
w Jaworzynie Śląskiej uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego wsi Piotrowice Świd-
nickie w gminie Jaworzyna Śląska. 

2. Granicć obszaru objćtego planem oznaczo-
no na rysunkach planu, stanowiących załączniki 
graficzne do niniejszej uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 
1)  załącznik nr1 – rysunek planu nr 1, sporządzony 

na mapie w skali 1 : 1000 oraz rysunek planu  
nr 2 sporządzony w skali 1 : 5000 stanowiący in-
tegralną czćść planu, 

2)  załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 

3)  załącznik nr 3 – rozstrzygnićcie o sposobie reali-
zacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleşą do za-
dań własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych. 

4. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń pla-
nu. 

§ 2. Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1)  przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jących tereny o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnych zasadach zagospodarowania – usta-
lenia w tym zakresie zawiera rozdział II i X 
oraz rysunek planu, 

2)  zasad ochrony środowiska i przyrody – usta-
lenia w tym zakresie zawiera rozdział III i X 
oraz rysunek planu, 

3)  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – 
ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział IV 
oraz rysunek planu, 

4)  granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepi-
sów – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział V i X oraz rysunek planu, 

5)  wymagań wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznej – ustalenia w tym 
zakresie zawiera rozdział VI oraz rysunek pla-
nu, 
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6)  zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego – ustalenia w tym zakresie zawiera 
rozdział VII oraz rysunek planu, 

7)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej – ustalenia w tym zakresie zawiera 
rozdział VIII oraz rysunek planu, 

8)  szczególnych zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, warunków zagospoda-
rowania terenów i ograniczeń w ich uşytko-
waniu oraz parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania tere-
nu – ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 
X, 

9)  szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości – ustalenia w tym 
zakresie zawiera rozdział X, 

10)  sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uşytkowania tere-
nów – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział IX, 

11)  stawki procentowej, słuşącą ustaleniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
– ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział X. 

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1)  planie – naleşy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego wsi 
Piotrowice Świdnickie w gminie Jaworzyna 
Śląska, 

2)  rysunku planu – naleşy przez to rozumieć ry-
sunki planu stanowiące załączniki do niniejszej 
uchwały, 

3)  terenie – naleşy przez to rozumieć teren 
o określonym rodzaju przeznaczenia i zasa-
dach zagospodarowania, wydzielony na ry-
sunku planu liniami rozgraniczającymi, 

4)  podstawowym przeznaczeniu terenu – naleşy 
przez to rozumieć przeznaczenie (funkcjć), któ-
re w ramach realizacji planu winno stać sić 
dominującą formą wykorzystania terenu; 
w ramach przeznaczenia podstawowego 
mieszczą sić elementy zagospodarowania 
bezpośrednio z nim związane, warunkujące 
prawidłowe korzystanie z terenu; elementy te 
obejmują w szczególności: budynki i obiekty 
podstawowego przeznaczenia, dojścia i dojaz-
dy, place manewrowe i gospodarcze, miejsca 
postojowe i garaşe dla samochodów miesz-
kańców i uşytkowników, miejsca oraz urzą-
dzenia wypoczynku i rekreacji oraz zieleń 
przydomową; obiekty i urządzenia techniczne 
obsługujące wyłącznie teren, 

5)  uzupełniającym przeznaczeniu terenu – naleşy 
przez to rozumieć przeznaczenie (funkcjć), któ-
re moşe być realizowane jako uzupełnienie 
funkcji podstawowej, na warunkach określo-
nych w przepisach szczegółowych uchwały; 
w ramach przeznaczenia uzupełniającego 

mieszczą sić elementy zagospodarowania 
bezpośrednio z nim związane, warunkujące 
prawidłowe korzystanie z terenu, 

6)  linii rozgraniczającej – naleşy przez to rozu-
mieć linić rozgraniczającą tereny o róşnym 
przeznaczeniu i róşnych zasadach zagospoda-
rowania, której przebieg oznaczony na rysun-
ku planu nie moşe ulegać przesunićciu, 

7)  terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – naleşy przez to rozumieć tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ro-
zumieniu przepisów odrćbnych, 

8)  terenach zabudowy usługowej – naleşy przez 
to rozumieć funkcjć terenów i obiektów słuşą-
cych działalności z zakresu: 
a)  usług publicznych, 
b)  handlu detalicznego, 
c)  usług turystyki i gastronomii, 
d)  działalności biurowej i administracji, 
e)  usług informatycznych i łączności, 
f)  projektowania i innych form pracy twórczej, 
g)  usług związanych z obsługą mieszkań-

ców/gospodarstw domowych, z wyłącze-
niem naprawy środków transportu (samo-
chodów i motocykli) sprzćtu budowlanego 
i rolniczego, 

h)  produkcji drobnej związanych z obsługą 
mieszkańców/gospodarstw domowych − 
piekarnia, cukiernia, 

i)  kultury i rozrywki, 
j)  sportu i rekreacji, 
k)  ochrony zdrowia i opieki społecznej, 
l)  oświaty i nauki, 

m)  działalności kościołów, 
9)  tereny obsługi produkcji w gospodarstwach 

rolnych – naleşy przez to rozumieć tereny za-
gospodarowane obiektami oraz urządzeniami 
słuşącymi: 
a)  produkcji rolnej – obejmujące w szczegól-

ności silosy, stodoły, magazyny słuşące 
przechowywaniu produktów związanych 
z produkcją rolna, obiekty i budynki ho-
dowlane, obiekty i budynki na sprzćt rolni-
czy itp., 

b)  sprzedaş i dystrybucjć materiałów i urzą-
dzeń słuşących gospodarce rolnej, 

c)  usługi napraw środków sprzćtu rolniczego, 
10)  terenie zabudowy mieszanej – mieszkaniowej 

oraz usługowo-gospodarczej – naleşy przez to 
rozumieć funkcjć terenów i obiektów zago-
spodarowanych równocześnie pod wszystkie 
lub jedną z nişej wymienionych rodzajów 
uşytkowania terenu i zabudowy, z uwzglćd-
nieniem zastrzeşeń i warunków zawartych 
w ustaleniach szczegółowych planu: 
a)  zabudowć mieszkaniową jednorodzinną, 
b)  usługi w zakresie określonym w pkt 8, 
c)  obiekty obsługi produkcji w gospodar-

stwach rolnych określone w pkt 9 lit. a, 
d)  obiekty produkcyjne, w zakresie określo-

nym w pkt 9 lit a) i b) – z wykluczeniem 
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działalności produkcyjnej, zaliczonej do 
przedsićwzićć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, określonych 
w przepisach odrćbnych, wymagających 
sporządzenia raportu oddziaływania na 
środowisko, 

11)  terenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej – 
naleşy przez to rozumieć funkcjć terenów 
i obiektów zagospodarowanych równocześnie 
pod wszystkie lub jedną z nişej wymienionych 
rodzajów uşytkowania terenu i zabudowy, 
z uwzglćdnieniem zastrzeşeń i warunków za-
wartych w ustaleniach szczegółowych planu: 
a)  zabudowć mieszkaniową jednorodzinną, 
b)  zabudowć mieszkaniową wielorodzinną, 
c)  usługi, w zakresie określonym w pkt 8, 

12)  terenach zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej – naleşy przez to rozumieć tereny 
przeznaczone pod lokalizacjć jednego budyn-
ku zawierającego wićcej niş dwa mieszkania 
lub pod zespół takich budynków, 

13)  terenach sportu, rekreacji i wypoczynku – na-
leşy przez to rozumieć tereny zieleni urządzo-
nej z obiektami budowlanymi sportu, rekreacji 
i wypoczynku, wraz z obiektami towarzyszą-
cymi – uzupełniającymi przeznaczenie pod-
stawowe terenu, 

14)  terenach obiektów produkcyjno-usługowych – 
naleşy przez to rozumieć funkcjć terenów 
i obiektów zagospodarowanych równocześnie 
pod wszystkie lub jedną z nişej wymienionych 
rodzajów uşytkowania terenu i zabudowy, 
z uwzglćdnieniem zastrzeşeń i warunków za-
wartych w ustaleniach szczegółowych planu: 
a)  usługi, o których mowa w pkt 8 lit. b), c), 

d), e), f), g), h), z wykluczeniem zabudowy 
usługowej, o której mowa w pkt 8 lit. a), i), 
j), k, l), m), 

b)  obiekty produkcyjne i aktywności gospo-
darczej, które słuşą działalności w zakresie: 
− produkcji, 
− handlu hurtowego i magazynowania, 
− usług w zakresie stolarstwa i kamieniar-

stwa, 
c)  tereny obsługi produkcji w gospodar-

stwach rolnych, 
15)  obiektach o funkcjach pomocniczych – naleşy 

przez to rozumieć wiaty do przechowywania 
sprzćtu rolniczego, garaşe oraz obiekty słuşą-
ce wyłącznie produkcji rolnej, 

16)  obowiązującej linii zabudowy – naleşy przez to 
rozumieć linić, wzdłuş której wymaga sić usy-
tuowania elewacji frontowej (nadziemnej czć-
ści) bryły budynku; nie dotyczy ona wysunić-
tych lub cofnićtych do 1,5 m poza obrys ele-
wacji budynku elementów architektonicznego 
ukształtowania elewacji budynków, których 
łączna szerokość w całej szerokości elewacji 
budynku, wyznaczonej linią zabudowy, nie 
moşe przekroczyć 35% szerokości elewacji 
budynków, 

17)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć linić, która nie moşe być 
przekroczona przy sytuowaniu budynku; nie 
dotyczy ona elementów i zasad architekto-
nicznego ukształtowania budynków określo-
nych w pkt 18, 

18)  przestrzeni publicznej – naleşy przez to rozu-
mieć tereny dróg publicznych oraz w czćści te-
reny bezpośrednio do nich przyległe, o innym 
przeznaczeniu, w granicach wyznaczonych 
elewacjami frontowymi budynków i inne tere-
ny określone w planie, 

19)  wskaŝniku zabudowy – naleşy przez to rozu-
mieć wartość stanowiąca stosunek po-
wierzchni zabudowy stałych obiektów zlokali-
zowanych (w tym gospodarczych i garaşy) 
w obrćbie działki do powierzchni tej działki, 

20)  wysokości okapu/gzymsu i kalenicy – naleşy 
przez to rozumieć parametr wysokości mierzony 
w metrach od średniego poziomu terenu w linii 
elewacji frontowej; podany w ustaleniach planu 
parametr wysokości, odnosi sić do: 
a)  okapu/gzymsu i kalenicy – dla budynków 

z dachem stromym, 
b)  okapu/gzymsu – dla budynków z dachem 

płaskim, o kącie nachylenia połaci mniej-
szym od 20°, a w przypadku budynku 
z attyką do górnej linii attyki, 

21)  dachu symetrycznym/kącie nachylenia połaci 
– naleşy przez to rozumieć dach na podsta-
wowym rzucie budynku/kat nachylenia głów-
nych połaci dachu, 

22)  dachu dwuspadowym (dwupołaciowym) – 
naleşy przez to rozumieć takşe układ dachów 
dwupołaciowych kryjących budynek o roz-
członkowanym rzucie, 

23)  stanie/budynku istniejącym i zabudowie ist-
niejącej – naleşy przez to rozumieć stan fak-
tyczny zgodny z prawem i/lub stan prawny 
w dniu wejścia w şycie niniejszej uchwały, 

24)  funkcji budynku i/lub terenu– naleşy przez to 
rozumieć sposób uşytkowania odpowiadający 
przeznaczeniu terenu, 

25)  zespole zabudowy półotwartym – naleşy przez 
to rozumieć budynek lub zespół budynków 
otaczających wewnćtrzną niezabudowana 
przestrzeń z trzech stron, 

26)  zespole zabudowy zamknićtym – naleşy przez 
to rozumieć budynek lub zespół budynków 
otaczających wewnćtrzną niezabudowaną 
przestrzeń ze wszystkich stron. 

§ 4. 1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na 
rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 

1)  granica obszaru opracowania planu, 
2)  linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-

czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

3)  oznaczenia literowe i cyfrowe terenów wyzna-
czonych liniami rozgraniczającymi, 
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4)  oznaczenia klasyfikacji technicznej dróg, 
5)  linie zabudowy, obowiązujące i nieprzekra-

czalne, 
6)  obszary zieleni wewnćtrznej, 
7)  obiekty (budynki, budowle) zabytkowe objćte 

ochroną konserwatorską postanowieniami 
planu, 

8)  granice układu ruralistycznego wsi objćtego 
strefą ochrony krajobrazu kulturowego, 

9)  strefa ochronna od gazociągu, 
10)  pas technologiczny wzdłuş linii elektroenerge-

tycznej. 
2. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu 

nie wymienione w ust. 1 pełnią funkcjć informa-
cyjną. 

Rozdział 2 

Przeznaczenie terenu 

§ 5. 1. Przeznaczenie terenów określa uchwała 
oraz rysunki planu. 

2. W planie wyznacza sić tereny o nastćpują-
cym przeznaczeniu: 

1)  tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej 
oraz usługowo-gospodarczej, oznaczone sym-
bolem MNU, 

2)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone symbolem MN, 

3)  tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, oznaczone symbolem MW, 

4)  tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
oznaczone symbolem MU, 

5)  tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone 
symbolem RM, 

6)  tereny zabudowy usługowej, oznaczone sym-
bolem U, 

7)  tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, 
oznaczone symbolem PU, 

8)  tereny sportu, rekreacji i wypoczynku, ozna-
czone symbolem US, 

9)  tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbo-
lem ZP, 

10)  tereny cmentarzy, oznaczone symbolem ZC, 
11)  tereny rolnicze, oznaczone symbolem R, 
12)  tereny lasów i zadrzewień, oznaczone symbo-

lem ZL, 
13)  tereny lasów na których dopuszcza sić prowa-

dzenie kanalizacji komunalnej, oznaczone 
symbolem ZL/K, 

14)  tereny wód powierzchniowych, oznaczone 
symbolem WS, 

15)  tereny infrastruktury technicznej − elektro-
energetyka, oznaczone symbolem E; 

16)  tereny obsługi komunikacji, oznaczone sym-
bolem KS, 

17)  tereny dróg publicznych, oznaczone symbo-
lem KD, 

18)  tereny dróg wewnćtrznych, oznaczone symbo-
lem KDW, 

19)  tereny kolejowe (bocznica kolejowa), ozna-
czone symbolem TK. 

3. Wydzielone tereny o róşnym przeznaczeniu 
i róşnych zasadach zagospodarowania opisane są 
symbolami literowymi i cyfrowymi. 

4. Tereny o róşnym przeznaczeniu i róşnych 
zasadach zagospodarowania wydzielają na rysun-
ku planu linie rozgraniczające. 

§ 6. Plan dopuszcza utrzymanie wystćpują-
cych w stanie istniejącym funkcji, odmiennych od 
ustaleń planu, przy spełnieniu nastćpujących wa-
runków: 
1)  ograniczone zostaną uciąşliwości tych funkcji 

do wielkości wynikających z obowiązujących 
standardów jakości środowiska, jakie winny 
obowiązywać na terenach o przeznaczeniu usta-
lonym w planie, 

2)  w granicach działek tych funkcji zapewniona 
zostanie odpowiednia liczba miejsc postojo-
wych dla samochodów uşytkowników stałych 
i przebywających okresowo. 

§ 7. 1. W przypadku braku dla wydzielonych 
terenów ustaleń regulacyjnych w zakresie warun-
ków zagospodarowania terenów, zasady zagospo-
darowania dla nich wynikają z przepisów odrćb-
nych. 

2. Sprawy nie uregulowane niniejszą uchwałą 
a dotyczące ładu przestrzennego naleşy rozstrzy-
gać zgodnie z wymaganiami wynikającymi z za-
chowania walorów urbanistycznych, danego miej-
sca, dostosowania do zabudowy otoczenia o pozy-
tywnych cechach architektonicznych oraz ochrony 
krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. 

Rozdział 3 

Zasady ochrony środowiska i przyrody 

§ 8. 1. Ochronie podlegają: 
1)  załoşenie parkowe wpisane do rejestru zabyt-

ków, 
2)  lasy, 
3)  obszar o funkcji przyrodniczej, 
4)  wody powierzchniowe i podziemne, 
5)  zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne oraz 

zieleń wzdłuş strumieni, rowów i wokół zbiorni-
ków powierzchniowych, z uwzglćdnieniem 
ustaleń § 10 ust. 2,; 

6)  drzewa i ich układy wskazane do ochrony. 
2. Ochrona elementów wymienionych  

w ust. 1 polega na ich zachowaniu oraz na wyko-
rzystaniu i uşytkowaniu zgodnym z przeznacze-
niem terenu, na którym wystćpują, w sposób nie 
powodujący ich degradacji, jak teş na odnawianiu 
ich składników, zgodnie z przepisami odrćbnymi 
i ustaleniami planu. 

§ 9. Na obszarze o funkcji przyrodniczej naleşy: 
1)  zachować istniejącą rzeŝbć terenu i bieg cieków, 

o charakterze naturalnym i zblişonym do natu-
ralnego, 

2)  zachować istniejące formy zieleni o charakterze 
naturalnym oraz zadrzewienia i zakrzaczenia, 
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z dopuszczeniem ich selekcji w celu poprawie-
nia jakości kompozycyjnej i uşytkowej, 

3)  prowadzić ekstensywną produkcjć rolną, zgod-
ną z zasadami dobrej praktyki rolniczej, prefe-
rowane powinno być uşytkowanie gruntów 
w formie łąk i pastwisk. 

§ 10. 1. Na terenach uşytków rolnych 
w produkcji rolnej stosować zasady „dobrej prak-
tyki rolnej”, zgodnie z wymogami przepisów od-
rćbnych. 

2. Dopuszcza sić usuwanie zadrzewień 
i zakrzewień śródpolnych stosownie do przepisów 
odrćbnych oraz zgodnie z ustaleniami programów 
rolno-środowiskowych. 

3. W zagospodarowaniu terenów: 
1)  zaleşy zapewnić wolny dostćp cieków natural-

nych i rowów; wykluczyć ogrodzenia nierucho-
mości przyległych do cieków naturalnych 
i rowów melioracji podstawowej, w odległości 
mniejszej niş 1,5 m od linii brzegu,; 

2)  zakazuje sić lokalizacji budynków w obszarze 
pasa terenu o szerokości 5m od cieków i rowów 
melioracji podstawowej. 

4. Dopuszcza sić zarurowanie rowów meliora-
cyjnych i cieków kolidujących z planowanym zago-
spodarowaniem dotyczącym dróg i infrastruktury 
technicznej, wraz ze zmianą ich przebiegu w grani-
cach terenu. 

5. Dla terenów parkingów oraz obiektów ob-
sługi komunikacji ustala sić konieczność oczysz-
czania wód deszczowych poprzez urządzenia od-
dzielające błoto, oleje i benzynć. 

§ 11. 1. Granice obszaru z udokumentowany-
mi zasobami wód podziemnych określa rysunek 
planu. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 
połoşonych w granicach obszaru z udokumento-
wanymi zasobami wód podziemnych określają 
przepisy odrćbne. 

2. Granice obszarów bezpośredniego zagroşe-
nia powodzią rzeki Strzegomki określa rysunek 
planu. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów 
połoşonych w granicach obszarów określają prze-
pisy ustawy prawo wodne. 

§ 12. 1. Na obszarze planu wystćpują drzewa 
o charakterze pomnikowym i układy kompozycyjne 
drzew wskazane do objćcia ochroną. Lokalizacjć 
drzew i układów wskazanych do objćcia ochroną 
określa rysunek planu. Zasady ich ochrony określa 
§ 8 ust. 2, a warunki usunićcia drzew i krzewów 
określają przepisy odrćbne. 

2. Aleje i szpalery zdegradowane lub poddane 
likwidacji, ze wzglćdu na modernizacjć i przebu-
dowć infrastruktury i dróg, naleşy uzupełnić lub 
odtworzyć w miejscach nie kolidujących z nowym 
zainwestowaniem. 

3. Na działkach z istniejącą zabudową dopusz-
cza sić zmniejszenie istniejącego wskaŝnika po-
wierzchni zieleni ponişej określonego w ustale-
niach szczegółowych w rozdziale X, istniejący 

wskaŝnik moşe być zmniejszony maksimum 
o 25%. 

4. Na terenach zainwestowanych wyznacza sić 
obszary zieleni wewnćtrznej wyłączone z lokalizacji 
obiektów budowlanych, z wyjątkiem obiektów 
małej architektury, sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz dojazdów. 

5. Dopuszcza sić przeznaczenie obszarów zie-
leni wewnćtrznej na cele: zieleni przydomowej, 
rekreacji i wypoczynku, terenów rolnych, ogrodów. 

6. Na obszarach zieleni wewnćtrznej naleşy: 
1)  zachować istniejące drzewa, 
2)  nowe układy zieleni kształtować w powiązaniu 

z istniejącymi zespołami zieleni. 
7. Dopuszcza sić zmianć wyznaczonego ob-

szaru zieleni wewnćtrznej, pod nastćpującymi wa-
runkami: 
1)  połoşenie obszaru zieleni wewnćtrznej wyzna-

czonego na rysunku planu zostanie utrzymane 
co najmniej w 80%, 

2)  dla zbilansowania powierzchni obszaru zieleni 
wewnćtrznej objćte zostaną dodatkowe tereny, 
wykraczające poza obszar wyznaczony na ry-
sunku planu, 

3)  zachowana zostanie ustalona w planie ciągłość 
obszaru zieleni wewnćtrznej, 

4)  minimalna szerokość obszaru zieleni wewnćtrz-
nej wyniesie 10,0 m. 

§ 13. W zakresie ochrony przed uciąşliwością 
hałasu ustala sić, zgodnie z przepisami odrćbnymi, 
nastćpujące kategorie terenów: 
1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

– oznaczone w planie symbolem literowym MN, 
2)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z usługami – oznaczone w planie symbolami li-
terowymi: MW, MNU i MU oraz symbolem 1U, 

3)  tereny rekreacyjno-wypoczynkowe – oznaczone 
w planie symbolami 2US, 1ZP i 2P, 

4)  tereny zabudowy zagrodowej – oznaczone 
w planie symbolem literowym RM. 

Rozdział 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

i krajobrazu kulturowego 

§ 14. 1. Ochronie podlegają: 
1)  obiekty i obszary zabytkowe objćte ochroną 

postanowieniami planu, 
2)  układ ruralistyczny wsi objćty strefą ochrony 

krajobrazu kulturowego, 
3)  stanowiska archeologiczne. 

2. Obiekty, obszary i układ ruralistyczny objćte 
ochroną postanowieniami planu oznaczono na 
rysunku planu. 

§ 15. 1. W zespołach zabudowy i budynkach 
zabytkowych objćtych ochroną postanowieniami 
planu ochronie podlegają zachowane pierwotne 
(historyczne) parametry i rozwiązania budowlane, 
obejmujące: 
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1)  rozplanowanie zabudowy w układzie zespołu 
półotwartego/zamknićtego, 

2)  uformowanie bryły budynku i proporcje po-
szczególnych elementów architektonicznych, 

3)  wielkość i proporcje rzutu budynku, 
4)  forma i układ dachu oraz wysokość dachu, 
5)  rodzaj pokrycia dachu, 
6)  układ osi okiennych, 
7)  wymiary otworów okiennych i ich podziały 

szczeblinami o pełnym profilu; zakazuje sić ich 
zamiany na podziały mićdzy szybowe, 

8)  elementy dekoracyjne i detal architektoniczny 
(ozdobne szczyty, obramienia okienne, gzymsy, 
elementy konstrukcji ryglowej, okładziny z de-
sek, cokoły i podmurówki, 

9)  rodzaj zastosowanych materiałów budowla-
nych. 

2. Dopuszcza sić rozbudowć budynków zabyt-
kowych objćtych ochroną postanowieniami planu. 
Rozbudowć naleşy kształtować w nawiązaniu do 
cech zabudowy istniejącej, wymienionych w ust. 1. 

3. Przy przebudowie i rozbudowie budynków 
zabytkowych naleşy przywrócić zdegradowane 
elementy architektoniczne podlegające ochronie, 
wymienione w ust. 1. 

4. W granicach obszarów objćtych ochroną 
postanowieniami planu ochronie podlegają za-
chowane pierwotne (historyczne): 
1)  obiekty budowlane – w zakresie gabarytów 

i formy (kształtu) oraz rozwiązań materiało-
wych, 

2)  elementy zagospodarowania obejmujące: 
a)  zespoły zieleni komponowanej, 
b)  obiekty małej architektury wybudowane 

przed 1945 r., 
c)  układy dojazdów, placów i dojść pieszych. 

5. Ochrona obiektów i elementów zagospoda-
rowania terenu, o których mowa w ust. 4, polega 
na ich zachowaniu oraz na dopuszczeniu ich prze-
budowy i rozbudowy zgodnie z wymogami przepi-
sów odrćbnych i ustaleniami uchwały. 

6. Ustala sić nastćpujące zasady zagospoda-
rowania obszarów objćtych ochroną postanowie-
niami planu: 
1)  tereny zieleni naleşy formować jako załoşenia 

nawiązujące do wystćpujących historycznych 
(tradycyjnych) kompozycyjnych form ukształ-
towania zieleni, 

2)  obiekty małej architektury układ dojazdów, pla-
ców i dojść pieszych oraz ogrodzenia naleşy 
dostosować do tradycyjnych form wystćpują-
cych w otoczeniu. 

7. Zamierzenia związane z przebudową i roz-
budową istniejącego zainwestowania i zagospoda-
rowania oraz realizacją nowego zainwestowania 
i zagospodarowania zabytkowych zespołów zabu-
dowy, budynków oraz obszarów naleşy uzgadniać 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

8. W przypadku koniecznej rozbiórki obiektu 
zabytkowego objćtego ochroną postanowieniami 
planu naleşy, przed rozbiórką, wykonać kartć ewi-

dencyjną obiektu jak dla obiektu zabytkowego re-
jestrowego. 

9. Przepisom ust. 1–8 podlegają obiekty wpi-
sane do gminnej ewidencji zabytków po dniu wej-
ścia uchwały w şycie. 

§ 16. 1. W granicach strefy ochrony krajobrazu 
kulturowego ochronie podlegają (ochrona wymie-
nionych elementów zagospodarowania terenu 
i zabudowy polega na ich zachowaniu i restauracji 
oraz na dopuszczeniu ich rozbudowy zgodnie 
z ustaleniami uchwały): 
1)  rozplanowanie zabudowy, 
2)  budynki zabytkowe objćte ochroną postano-

wieniami planu, 
3)  cechy stylistyczne tradycyjnej zabudowy, nie 

bćdące zabytkami, w szczególności obejmujące 
gabaryty oraz proporcje elementów architekto-
nicznych kształtujących bryły, kompozycje ele-
wacji i formć dachu, detal architektoniczny, 

4)  rozwiązania materiałowe tradycyjnej zabudowy, 
5)  układ kompozycyjny zespołów zieleni, w tym 

szpalery drzew. 
2. Ustala sić nastćpujące zasady zagospoda-

rowania terenów i kształtowania zabudowy na 
obszarze ochrony krajobrazu kulturowego: 
1)  naleşy preferować odbudowć budynków 

w tradycyjnych (pierwotnych) układach zabu-
dowy, 

2)  sukcesywnie usuwać lub wymieniać substan-
dardową zabudowć gospodarczą i garaşową, 
nie zaliczoną do historycznej (pierwotnej) zabu-
dowy, 

3)  otoczenia budynku naleşy przekształcać 
i zagospodarowywać zielenią urządzoną, nie-
zbćdnymi placami i urządzeniami gospodar-
czymi, urządzeniami wypoczynkowo- 
-rekreacyjnymi oraz ciągami komunikacji pie-
szej i pieszo-jezdnej, 

4)  rozbudowć istniejących budynków oraz budynki 
nowe naleşy lokalizować w sposób uzupełniają-
cy istniejący układ zabudowy – liniowo, równo-
legle lub prostopadle do istniejącej zabudowy 
oraz w nawiązaniu do istniejącej (ukształtowa-
nej) linii zabudowy, 

5)  przy przebudowie i rozbudowie istniejącej za-
budowy naleşy zachować istniejące elementy 
określone w ust. 1 pkt 3 i 4 oraz kontynuować 
ich cechy, 

6)  ogrodzenia naleşy dostosować do istniejących 
tradycyjnych form wystćpujących w otoczeniu. 

§ 17. 1. Wystćpujące na obszarze planu udo-
kumentowane stanowiska archeologiczne ozna-
czono na rysunku planu. 

2. Ustalona w planie strefa ochrony krajobrazu 
kulturowego stanowi strefć ochrony archeologicz-
nej. 

3. Zmiana zagospodarowania oraz budowa 
obiektów budowlanych w rejonie stanowisk ar-
cheologicznych i na obszarze strefy ochrony ar-
cheologicznej wymaga uzgodnienia z wojewódz-
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kim konserwatorem zabytków w zakresie wynika-
jącym z przepisów odrćbnych. 

Rozdział 5 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegające ochronie ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów 

§ 18. 1. Na obszarze objćtym planem znajdują 
sić nastćpujące budynki i obszary (obiekty) wpisane 
do rejestru zabytków na podstawie przepisów usta-
wy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: 
1)  pałac – nr rejestru 289 z dnia 11.05.1951 r.; 
2)  zespół folwarczny przy pałacu wraz z budynkami 

– spichlerz, stodoła, obora, budynek gospodarczy 
– nr rejestru 1642/Wł z dnia 31.12.1998 r.; 

3)  zieleń przydworska (park) – nr rejestru 745/Wł 
z dnia 08.01.1980 r.; 

4)  kościół p.w. Podwyşszenia Krzyşa Świćtego –  
nr rejestru 780/Wł z 25.05.1981 r.; 

2. Obiekty wpisane do rejestru zabytków 
oznaczono na rysunku planu. 

§ 19. 1. Zagospodarowanie obiektów wpisa-
nych do rejestru zabytków podlega regulacjom 
określonym w przepisach ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami. 

2. Prace restauratorskie i konserwatorskie oraz 
roboty budowlane w/przy obiektach i na terenach 
wpisanych do rejestru zabytków naleşy prowadzić 
w oparciu o materiały ikonograficzne. W ramach 
konserwacji i restauracji naleşy zachować istnieją-
ce oraz wydobyć zatarte cechy stylistyczne obiek-
tów i zagospodarowania terenów. 

3. Dopuszcza sić wprowadzenie: 
a)  nowych elementów zagospodarowania, w tym 

zabudowy, 
b)  okien dachowych i/lub lukarn w dachach bu-

dynków zabytkowych zespołu folwarcznego, 
pod warunkiem uwzglćdnienia wymogów kon-
serwatorskich. 

4. Zamierzenia, o których mowa w ust. 2 i 3 
wymagają uzyskania pozwoleń Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

§ 20. Na murach budynku zabytkowego, sto-
doły w zabudowie folwarku przypałacowego, znaj-
dują sić stanowiska rośliny objćtej ścisłą ochroną 
(zanokcica ciemna). Zasady ochrony i dopuszczal-
nego przemieszczenia rośliny określają przepisy 
odrćbne. 

§ 21. 1. Ustala sić obszar bezpośredniego za-
groşenia powodzią rzeki Strzegomki, określony na 
rysunku planu w skali 1 : 5000. 

2. Zasady zagospodarowania na obszarze 
bezpośredniego zagroşenia powodzią określają 
przepisy ustawy Prawo wodne. 

Rozdział 6 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej 

§ 22. 1. W przestrzeni publicznej wyklucza sić 
lokalizacjć: 
1)  budynków gospodarczych, garaşy, straganów, 

barakowozów i kontenerów oraz kiosków, z wy-

jątkiem kiosków towarzyszących wiatom przy-
stankowym, 

2)  obiektów infrastruktury technicznej o wysokości 
powyşej 1,5 m; zakaz nie dotyczy urządzeń elek-
troenergetycznych, 

3)  wielkowymiarowych nośników reklam i infor-
macji. 

2. Nośniki reklam i informacji lokalizowane 
w przestrzeni publicznej powinny zostać uformo-
wane plastycznie i architektonicznie jednorodnie 
dla obszaru wsi – wg zasad i wzorów ustalonych 
dla gminnego systemu informacji wizualnej 
i turystycznej. 

3. Na elewacjach budynków w przestrzeni pu-
blicznej mogą być umieszczone wyłącznie szyldy, 
napisy z liternictwa przestrzennego i tablice infor-
macyjne przy zachowaniu nastćpujących warun-
ków: 
1)  zespół tablic winien tworzyć uporządkowany 

i zwarty układ kompozycyjny w pionie i pozio-
mie, w sposób zapewniający harmonijne 
ukształtowanie elewacji budynku, 

2)  rozwiązania kolorystyczne wszystkich umiesz-
czanych na elewacji elementów winny charak-
teryzować sić barwami stonowanymi, 

3)  na budynkach mieszkalno-usługowych i miesz-
kalnych tablice i szyldy naleşy umieszczać wy-
łącznie w czćści parterowej. 

4. Na elewacjach budynków zabytkowych do-
puszcza sić tablice o wymiarach wynikających 
z ukształtowania detalu architektonicznego oraz 
proporcji i zasad kompozycji elewacji. 

5. Ustala sić nastćpujące parametry kształto-
wania obiektów małej architektury, kiosków gaze-
towych/straganów, sytuowanych w przestrzeni 
publicznej: 
1)  maksymalna wysokość (instalacji przestrzennej, 

altan, pergoli) oraz wiaty przystankowej, kiosku ga-
zetowego i straganu nie moşe przekroczyć 3,2 m, 

2)  powierzchnia zabudowy pojedynczego elemen-
tu przestrzenno-architektonicznego, wiat przy-
stankowych oraz kiosku gazetowego nie moşe 
przekroczyć 8 m2. 

6. Ustala sić nastćpujące zasady kształtowania 
osłon miejsc na pojemników słuşące czasowemu 
gromadzeniu (segregacji) odpadów stałych sytu-
owanych w przestrzeni publicznej: 
1)  maksymalna wysokość osłony, w tym zadaszo-

nej, nie moşe przekroczyć 3,0 m, 
2)  wysokość ściany osłony przewidzieć w grani-

cach 1,2–1,6 m, 
3)  ścianć ukształtować jako aşurową; wyklucza sić 

prefabrykowane elementy betonowe, 
4)  stosować rozwiązanie architektoniczne jedno-

rodne dla całego obszaru jednostki. 
7. Pod potrzeby związane z organizacją 

i obsługą imprez masowych i rekreacyjno- 
-wypoczynkowych, dopuszcza sić lokalizacjć,  
w sposób zorganizowany, przenośnych i tymcza-
sowych systemów o formach namiotowych. 
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§ 23. 1. Dopuszcza sić lokalizacjć ogrodzeń 
przy zachowaniu nastćpujących warunków: 
1)  wymagane przćsła aşurowe, o łącznej po-

wierzchni prześwitów nie mniejszych niş 50% 
powierzchni przćsła, z zastrzeşeniem ust. 3, 

2)  wyklucza sić lokalizacjć ogrodzeń betonowych, 
w tym prefabrykowanych. 

2. Ustala sić nastćpujące maksymalne wyso-
kości ogrodzeń: 
1)  dla terenów oznaczonych MN,MNU i MU: 1,3 m, 
2)  dla terenów oznaczonych MW, U: 1,5 m, 
3)  dla terenów PU: 2,0 m, 
4)  dla terenu US: nie ustala sić. 

3. Ustala sić nastćpujące zasady kształtowania 
ogrodzeń przy obiektach zabytkowych oraz przy 
obszarach objćtych ochrona ustaleniami planu: 
1)  ogrodzenie powinny być zrekonstruowane lub 

dostosowane do ukształtowanych historycznie 
cech stylistycznych ogrodzenia, 

2)  naleşy zachować relikty ogrodzeń zabytkowych, 
3)  uwzglćdniać materiały ikonograficzne i tradycjć 

dotychczasowych rozwiązań, 
4)  dopuszcza sić podwyşszenie wysokości ogro-

dzenia w stosunku do ustalonej w ust. 2 ze 
wzglćdu na wymogi konserwatorskie. 

§ 24. 1. Ustala sić nastćpujące warunki kształ-
towania zieleni w obrćbie linii rozgraniczających 
dróg oraz w jej otoczeniu: 
1)  zachować w maksymalnym stopniu istniejącą 

zieleń wysoką, 
2)  dopuszcza sić lokalizacjć nowych zespołów, 

złoşonych ze szpalerów drzew oraz ciągów zie-
leni niskiej, 

3)  drzewa zlikwidowane przy przebudowie i moder-
nizacji dróg odtworzyć poza koroną drogi, 

4)  lokalizacja nowych nasadzeń j zieleni wymaga 
zgody zarządcy drogi i właściciela terenu. 

2. Ustala sić nastćpujące warunki kształtowa-
nia posadzki i nawierzchni dróg w ciągach dróg 
i ich otoczeniu: 
1)  dopuszcza sić nawierzchnie asfaltowe 

i betonowe (bruk) podstawowych elementów 
przekroju drogi – jezdni i chodników, 

2)  w drogach pieszo-jezdnych i wewnćtrznych 
dopuszcza sić dodatkowe wydzielenie, poprzez 
zróşnicowanie rodzaju nawierzchni, takich ele-
mentów przekroju, jak: ciągi piesze (chodniki), 
wjazdy na posesje, miejsca postojowe oraz 
ścieşki rowerowe. 

Rozdział 7 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

§ 25. 1. Określa sić nastćpujące zasady kształ-
towania linii zabudowy wzdłuş dróg, w przypadku 
nie wyznaczenia jej na rysunku planu: 
1)  ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy dla 

budynków mieszkalnych i/lub usługowych 
o odpowiadającym im standardzie akustycznym 
w odległości: 

a)  10,0 m od linii rozgraniczającej drogi KD Z, 
b)  8,0 m od linii rozgraniczającej drogi KD L 

i KD D, 
c)  6,0 m od linii rozgraniczającej drogi KDW, 

2)  ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy dla 
budynków nie wymienionych w punkcie 1: 
a)  w linii elewacji frontowych budynków istnie-

jących przy drogach publicznych, z zacho-
waniem przepisów ustawy o drogach pu-
blicznych, 

b)  w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej 
drogi KDW. 

§ 26. 1. Ustala sić nastćpujące warunki kształ-
towania nowej zabudowy oraz rozbudowy i nad-
budowy budynków niezabytkowych: 
1)  bryłć i detal architektoniczny ukształtować 

w nawiązaniu do cech budynków zabytkowych 
określonych poprzez elementy architektoniczne 
wymienione w § 14, 

2)  w rozwiązaniach architektonicznych stosować 
tradycyjne materiały budowlane. 

2. W rozwiązaniach architektonicznych do-
puszcza sić stosowanie: 
1)  elementów wzbogacających bryłć dachu, takie 

jak lukarny, dodatkowe dachy ze szczytami – 
zwieńczające wysunićte elementy budynku (ry-
zality ganki, przedsionki, strefy wejściowe) lub 
rozbudowany rzut budynku), 

2)  tradycyjnych materiałów budowlanych na ele-
wacjach w róşnych proporcjach i z zastosowa-
niem róşnych technik ich uşycia, w tym wyko-
nanie elewacji w całości z jednego z wymienio-
nych materiałów, takşe w oparciu o współcze-
sne techniki i wartości rozwiązań architekto-
nicznych. 

§ 27. 1. Ustala sić nastćpujące zasady kształ-
towania kolorystyki elewacji budynków: 
1)  wyodrćbnić kolorystycznie elementy architek-

tonicznego ukształtowania budynku, 
2)  dla głównej płaszczyzny elewacji – czćści wy-

kończonej tynkiem stosować kolory jasne 
i stonowane (oparte na rozbielanych şółciach 
i czerwieniach), z jednoczesnym wykluczeniem 
kolorów podstawowych i jaskrawych, 

3)  w budynkach zabytkowych uwzglćdnić kolory-
stykć określoną w materiałach archiwalnych. 

Rozdział 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji 

§ 28. 1. Przebieg oraz klasyfikacje dróg określa 
rysunek planu i uchwała. 

2. Układ dróg tworzą: 
1)  drogi zbiorcze – KD Z; 
2)  drogi dojazdowe – KD D; 
3)  drogi wewnćtrzne – KDW. 

3. Szerokość dróg w liniach rozgraniczających 
określono w rozdziale X. 

4. Wyznacza sić rezerwć pasa terenu o szero-
kości 50 m pod przyszłą budowć drogi powiatowej 
nr 3396 D. Rezerwć pasa terenu oznaczono na ry-
sunku planu. Zasady zagospodarowania w obsza-
rze rezerwy i w jej sąsiedztwie określają przepisy 
odrćbne. 
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§ 29. 1. Zachowuje sić istniejącą obsługć tere-
nów i działek z istniejących dróg. 

2. Dopuszcza sić nowe zjazdy, po uzyskaniu 
zgody zarządcy drogi. 

3. Przy budowie, przebudowie i modernizacji 
ulic naleşy uwzglćdnić zasady lokalizacji sieci in-
frastruktury technicznej wynikające z przepisów 
szczególnych i ustaleń planu. 

4. W pasie drogowym dopuszcza sić lokaliza-
cjć: 
1)  nowych obiektów i sieci infrastruktury technicz-

nej na warunkach określonych w przepisach od-
rćbnych oraz normach branşowych, 

2)  urządzeń związanych z obsługą i ochroną drogi 
oraz ochroną środowiska, 

3)  wiat przystankowych, jak i elementów wyposa-
şenia przestrzeni publicznej, o których mowa 
w rozdz. VI. 

5. Obiekty, o których mowa w ust. 4, lokalizo-
wać wyłącznie za zgodą zarządcy drogi. 

6. Warunki kształtowania zieleni w pasach 
drogowych określono w rozdz. VI. 

§ 30. 1. Dopuszcza sić, niezaleşnie od wyzna-
czonych na rysunku planu, wydzielenie dodatko-
wych dróg wewnćtrznych dla obsługi zespołów 
budowlanych. Minimalna szerokość pasa terenu 
pod drogć wewnćtrzną powinna wynosić 8 m. 

2. Dopuszcza sić zaliczenie dróg wewnćtrz-
nych określonych w niniejszym planie do dróg 
publicznych, na zasadach określonych w przepi-
sach odrćbnych. 

3. Dopuszcza sić inny przebieg dróg we-
wnćtrznych lub odstąpienie od wydzielenia ozna-
czonych na rysunku planu dróg wewnćtrznych za 
zgodą właścicieli lub uşytkowników, których działki 
te drogi miały obsługiwać – w takich przypadkach 
ustala sić przeznaczenie terenu planowanej drogi 
wewnćtrznej takie jak przeznaczenie terenów przy-
ległych. 

§ 31. 1. Nastćpujące tereny i elementy zago-
spodarowania mogą słuşyć wytyczeniu ścieşek 
rowerowych i pieszo-rowerowych: 
1)  tereny dróg– oznaczone symbolem KD i KDW 

oraz inne drogi wewnćtrzne, za zgodą i na wa-
runkach określonych przez zarządcć drogi; 

2)  drogi na terenach rolniczych, za zgodą i na wa-
runkach określonych przez zarządcć drogi; 

3)  drogi na terenach lasów, za zgodą i na warun-
kach określonych przez zarządcć terenów le-
śnych. 

2. Nawierzchnie ciągów pieszych i chodników 
projektować z kamienia naturalnego lub elemen-
tów betonowych. 

3. Elementy komunikacji słuşące pieszym na-
leşy dostosować do potrzeb osób niepełnospraw-
nych. 

§ 32. 1. Dla nowej zabudowy, w granicach 
działek budowlanych, naleşy zapewnić odpowied-
nią do potrzeb i przepisów szczególnych liczbć 

miejsc postojowych dla samochodów osobowych 
i samochodów gospodarczych. 

2. Minimalną liczbć miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych naleşy ustalić w oparciu 
o nastćpujące wskaŝniki: 
1)  na potrzeby obiektów produkcji – 1m.p./5 za-

trudnionych, 
2)  na potrzeby usług: 

a)  obiekty handlowe − 1m.p./60 m2 p.u., 
b)  biura − 1m.p./60 m2 p.u., 
c)  obiekty gastronomii, kluby − 1m.p./10 miejsc 

konsumpcyjnych/usługowych, 
d)  usługi turystyczne − 1m.p./6 łóşek, 
e)  obiekty usługowe pozostałe − 1m.p./50 m2 

p.u. 
3. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza 

sić uwzglćdnienie przyulicznych miejsc postojo-
wych za zgodą zarządcy drogi. 

§ 33. 1. Zachowuje sić: 
1)  istniejącą linić kolejowe nr 274 relacji Wrocław 

– Jelenia Góra – Zgorzelec usytuowaną na te-
renach uznanych za zamknićte Decyzją Nr 62 
z 25 września 2005 r. Ministra Infrastruktury, 

2)  bocznicć kolejową Jaworzyna Śląska – cukrow-
nia Pastuchów oznaczoną na rysunku planu 
symbolem 1TK. 

2. Dopuszcza sić poszerzenia terenów kolejo-
wych na cele związane z poprawą bezpieczeństwa 
ruchu i uşytkowników terenów przylegających do 
tych terenów oraz z ochroną zdrowia ludzi, a takşe 
w celu dostosowania do wymogów techniczno-
funkcjonalnych. 

3. Na terenach sąsiadujących z terenami kole-
jowymi, przy rozbudowie istniejących obiektów 
i budowie nowych obiektów, nie związanych z ob-
sługą linii kolejowej oraz przy lokalizacji zieleni 
naleşy zachować odległości od terenów kolejo-
wych ustalone w przepisach szczególnych dla loka-
lizacji budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz 
zapewniające bezpieczeństwo ruchu i funkcjono-
wania urządzeń kolejowych. 

4. Dopuszcza sić wykorzystanie terenu 1TK, 
bocznicy kolejowej Jaworzyna Śląska – cukrownia 
Pastuchów, na cele innych tras komunikacyjnych. 

§ 34. 1. Ustala sić zaopatrzenie w wodć po-
przez zbiorowy system zaopatrzenia w wodć funk-
cjonujący w oparciu o wodociąg grupowy. 

2. Ustala sić odprowadzenie ścieków komu-
nalnych poprzez zbiorowy system odprowadzenia 
ścieków, funkcjonujący w oparciu o układ, obejmu-
jący: 
1)  sieci kanalizacyjne – kolektor sanitarny Jawo-

rzyna Śląska – Şarów, kanały sanitarne sieci 
rozdzielczej, usytuowane w ciągach dróg lub 
poza nimi, zgodnie z programem i planem roz-
budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej (koncep-
cją programową gospodarki ściekowej), 

2)  oczyszczalnić ścieków w Şarowie. 
3. Do czasu realizacji docelowego zbiorowego 

systemu odprowadzenia ścieków, dopuszcza sić 
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odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez 
grupowe indywidualne systemy odprowadzania 
i oczyszczania ścieków oraz gromadzenie ścieków 
w osadnikach bezodpływowych, na warunkach 
ustalonych w przepisach szczególnych. 

4. Ustala sić nastćpujące zasady odprowadze-
nia wód opadowych: 
1)  w zespołach skoncentrowanych układów zabu-

dowy, w szczególności obiektów produkcyj-
nych, składów i magazynów oraz z powierzchni 
dróg i parkingów o trwałej nawierzchni, sto-
sownie do wymagań przepisów odrćbnych po-
przez urządzenia umoşliwiające podczyszczanie 
wód; w przypadku stosowania powierzchni czć-
ściowo utwardzonych, naleşy zabezpieczyć od-
powiednio środowisko gruntowo-wodne przed 
infiltracją zanieczyszczeń, 

2)  na terenach wyznaczonych pod zainwestowanie 
naleşy uwzglćdniać wykorzystanie istniejącego 
układu rowów i urządzeń odprowadzających 
wody opadowe, 

3)  dopuszcza sić indywidualne odprowadzanie 
wód deszczowych na teren działki lub do istnie-
jących cieków wodnych − zgodnie z warunkami 
ustalonymi w przepisach odrćbnych. 

5. Ustala sić nastćpujące zasady obsługi 
w zakresie usuwania i utylizacji odpadów stałych: 
1)  składowanie czasowe odpadów wyłącznie  

w miejscach gromadzenia odpadów stałych 
zlokalizowanych zgodnie z wymogami przepi-
sów Prawa budowlanego i innych przepisów 
odrćbnych, 

2)  składowanie, segregacja i utylizacja z wykorzy-
staniem terenów gromadzenia i utylizacji odpa-
dów komunalnych, zlokalizowanych na tere-
nach komunalnego wysypiska. 

6. Plan ustala dostawć energii elektrycznej 
z sieci i urządzeń przedsićbiorstwa energetycznego 
zajmującego sić przesyłem i dystrybucją energii 
zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne, z uwzglćd-
nieniem nastćpujących urządzeń: 
1)  linii elektroenergetycznych 110 kV, 
2)  linii elektroenergetycznych sn (20 kV), 
3)  stacji transformatorowych, 
4)  linii elektroenergetycznych nn (kablowych) 

z przyłączeniami. 
7. Plan ustala ogrzewanie obiektów w oparciu 

o ŝródła indywidualne lub grupowe, spełniające 
wymogi sanitarne i ochrony środowiska określone 
w przepisach odrćbnych. 

8. Ustala sić obsługć telefoniczną ze stacjo-
narnej i ruchomej sieci telekomunikacyjnej przed-
sićbiorstw telekomunikacyjnych. 

§ 35. 1. Ustala sić budowć nowej oraz rozbu-
dowć i modernizacjć istniejących sieci infrastruk-
tury technicznej pod potrzeby adaptowanej i nowej 
zabudowy. 

2. Ustala sić rozbudowć systemu zaopatrzenia 
w wodć, w tym w rejonach projektowanej nowej 
zabudowy. 

3. Ustala sić budowć kanalizacji sanitarnej 
w rejonie istniejącej i projektowanej nowej zabu-
dowy. 

4. Zasilanie projektowanego zainwestowania 
w energić elektryczną z istniejących sieci elektro-
energetycznych, stacji transformatorowych lub 
z projektowanych sieci i stacji winno nastąpić na 
warunkach określonych przez właściciela sieci. 

5. Stacje transformatorowe naleşy lokalizować 
jako wolnostojące budowle lub jako urządzenia 
wbudowane w budynki usługowe. Ustala sić moş-
liwość lokalizacji wolnostojących stacji transforma-
torowych na granicy działki lub w odległości 1,5 m 
od granicy działki. 

6. Zawarte w rozdziale X ustalenia dotyczące 
kształtowania dachów i minimalnych wysokości 
okapów nie dotyczą stacji transformatorowych 
lokalizowanych poza obszarami zabytkowymi. 

7. Przebudowć linii elektroenergetycznych, 
w przypadku zaistnienia kolizji planowanego zago-
spodarowania terenu z istniejącymi liniami, prze-
prowadzić na warunkach określonych przez przed-
sićbiorstwo energetyczne. 

8. Dopuszcza sić dodatkowe stacje transfor-
matorowe na terenach wyznaczonych w planie, 
stosownie do potrzeb poszczególnych odbiorców. 

9. Plan dopuszcza moşliwość dostawy do ce-
lów gospodarczych i grzewczych gazu ziemnego 
poprzez budowć systemu sieci i urządzeń przed-
sićbiorstwa energetycznego. 

§ 36. 1. Utrzymuje sić istniejący gazociąg: 
a)  wysokiego ciśnienia relacji: Şarów – 

k/Tomkowie – Lubiechów o średnicy nominal-
nej DN250 i ciśnieniu nominalnym PN 6.3Mpa; 

b)  podwyşszonego średniego ciśnienia PN 1,6Mpa 
o średnicy DN 300. 

2. Ustala sić strefć ochronną od gazociągu: 
a)  wysokiego ciśnienia o szerokości do 15 m od 

osi gazociągu, 
b)  podwyşszonego średniego ciśnienia do 20m m 

od osi gazociągu. 
3. W strefie ochronnej zakazuje sić: 

a)  lokalizacji zabudowy, 
b)  zagospodarowania w sposób mogący mieć 

negatywny wpływ na trwałość i prawidłową 
eksploatacjć gazociągu. 

4. Zmiana zagospodarowania terenu, w tym 
wprowadzanie krzewów i drzew, oraz lokalizacja 
obiektów budowlanych w strefie ochronnej wy-
maga uzgodnienia z operatorem sieci gazowej. 

5. W przypadku modernizacji gazociągu  
i zmniejszenia strefy, regulacje określone w ust. 2, 
3 i 4 naleşy przyjmować zgodnie z przepisami od-
rćbnymi dotyczącymi zmodernizowanego gazo-
ciągu. 

§ 37. 1. Utrzymuje sić istniejące linie elektro-
energetyczne o napićciu 110 kV i 20kV. Dopuszcza 
sić modernizacjć istniejących linii. 

2. Ustala sić ograniczenia w zagospodarowa-
niu terenów połoşonych wzdłuş istniejącej linii  
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110 kV w pasie o szerokości po 15 m liczą w po-
ziomie od przewodów skrajnych linii, oznaczonym 
na rysunku planu jako pas technologiczny. Na te-
renach połoşonych w pasie technologicznym: 
1)  zakazuje sić lokalizacji budynków mieszkalnych 

i innych przeznaczonych na pobyt ludzi, 
2)  zakazuje sić zagospodarowania zielenią wyso-

ką, 
3)  zakazuje sić składowania materiałów niebez-

piecznych poşarowo. 
3. Szerokość pasa o ograniczonym uşytkowa-

niu i zasady jego zagospodarowaniu wzdłuş istnie-
jących linii 20 kV określają przepisy odrćbne. 

4. Dopuszcza sić odstćpstwa od zakazów 
ustćpu 2 za zgodą i na warunkach określonych 
przez właściciela linii i przepisy odrćbne. 

§ 38. 1. Na terenach MNU, MN, MW, MU, U, 
US, PU, ZP, ZL, KD, KDW oraz na terenach R 
w odległości nie mniejszej niş 300 m od zabudowy 
wyklucza sić lokalizacjć wolno stojących masztów 
radiokomunikacyjnych (stacji bazowych telefonii 
komórkowych). 

2. Maksymalna wysokość masztów radiotele-
komunikacyjnych (stacji bazowych telefonii ko-
mórkowych), dopuszczonych na terenach R nie 
moşe przekroczyć 20 m. 

3. Dopuszcza sić urządzenia radiotelekomuni-
kacyjne zainstalowane na budynkach, obejmują-
cych konstrukcjć wsporczą i anteny, z wyklucze-
niem kontenerów i innych urządzeń z zabudową. 

4. Wysokość konstrukcji wsporczych, łącznie 
z antenami, urządzeń radiotelekomunikacyjnych 
zainstalowanych na budynkach – liczona od naj-
wyşszego poziomu dachu budynku – nie powinna 
przekroczyć 3 m. 

5. Lokalizacją konstrukcji wsporczych i anten 
na budynkach zabytkowych wymaga pozwolenia 
lub uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

§ 39. 1. Ustala sić nastćpujące ogólne zasady 
lokalizacji sieci infrastruktury technicznej: 
1)  dopuszcza sić prowadzenie w liniach rozgrani-

czających ulic w uzgodnieniu z zarządcą drogi, 
zgodnie z przepisami odrćbnymi, nowych od-
cinków sieci (kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
i wodociągów, elektroenergetycznej dystrybu-
cyjnej sn/nn oraz telekomunikacyjnej), 

2)  dopuszcza sić lokalizacjć nowych sieci, poza 
terenami dróg, w obszarze wszystkich funkcji 
wyznaczonych w ustaleniach planu, w oparciu 
o ustalenia programów i koncepcji rozwoju po-
szczególnych sieci infrastruktury; lokalizacja 
sieci na terenach wszystkich funkcji określonych 
w ustaleniach planu, wymaga zgody właściciela 
terenu i zarządcy sieci. 

§ 40. 1. Na obszarze objćtym planem dopusz-
cza sić instalowanie urządzeń do pozyskiwania 
energii ze ŝródeł niekonwencjonalnych, za wyjąt-
kiem farm turbin wiatrowych. 

2. Niekonwencjonalne ŝródła energii nie mogą 
powodować konfliktu z podstawowym przezna-
czeniem terenu, ustalonym w planie; a parametry 
tych urządzeń – powierzchnia zabudowy i wyso-
kość − muszą odpowiadać wymogom określonym 
dla danego terenu. 

Rozdział 9 

Sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania i użytkowania terenów 

§ 41. 1. Na obszarze planu nie dopuszcza sić 
nowego tymczasowego zagospodarowania i uşyt-
kowania terenów, za wyjątkiem terenów objćtych 
ustaleniami ust. 2. 

2. Na terenach: 1US i 2US oraz 1ZP-6ZP do-
puszcza sić tymczasowe zagospodarowanie i loka-
lizowanie przenośnych obiektów o formach namio-
towych związane z obsługą imprez/festynów oko-
licznościowych i spotkań rekreacyjno- 
-wypoczynkowych, na okres trwania impre-
zy/festynu/spotkania. 

Rozdział 10 

Ustalenia szczegółowe 

§ 42. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1MNU, 2MNU oraz 4MNU – 
10MNU ustala sić nastćpujące przeznaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: tereny za-

budowy mieszanej – mieszkaniowej oraz usłu-
gowo-gospodarczej (tereny wielofunkcyjnego 
zainwestowania wiejskiego), 

2)  przeznaczenie uzupełniające terenu: 
a)  tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej – istniejące, 
b)  tereny zieleni urządzonej na obszarach ziele-

ni wewnćtrznej, 
c)  tereny infrastruktury technicznej słuşące ob-

słudze terenów w obszarze planu, 
d)  tereny dróg wewnćtrznych obsługujące po-

szczególne tereny. 
2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące parame-
trów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1)  linie zabudowy – określa rysunek planu i usta-
lenia uchwały, 

2)  dopuszcza sić zabudowć wolnostojącą i zwar-
tą, w tym zespoły zabudowy o układach pół-
otwartych lub zamknićtych, 

3)  maksymalny wskaŝnik zabudowy działki: 0,30, 
4)  minimalny wskaŝnik powierzchni zieleni dział-

ki winien wynosić: 0,30, 
5)  na działce moşe znajdować sić wićcej niş je-

den budynek; 
6)  dopuszcza sić lokalizacjć zabudowy w odle-

głościach 1,5 m od granicy z sąsiednią działką 
budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy, 

7)  maksymalna wysokość okapu/elewacji lub 
gzymsu: 6,5 m; dopuszcza sić zachowanie 
wićkszej wysokości w budynkach istniejących, 
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8)  maksymalna wysokość kalenicy: 
a)  mieszkaniowych jednorodzinnych: 11,0 m; 
b)  pozostałych funkcji: 13,0 m, dopuszcza sić 

zachowanie wićkszej wysokości w budyn-
kach istniejących, 

9)  układ dachu − stromy o symetrycznych ukła-
dach połaci i kalenicy, 

a)  dwuspadowy szczytowy lub naczółkowy, 
b)  czterospadowy o długości kalenicy wyno-

szącej co najmniej 50% długości budynku, 
10)  kąt nachylenia połaci dachu: 38°−45°, 
11)  materiały pokrycia dachu stromego: dachów-

ka ceramiczna koloru czerwonego/brązowego, 
12)  dopuszcza sić inne ukształtowanie dachu 

zgodne z historycznym pierwowzorem, 
13)  ustala sić nastćpujące warunki kształtowania 

obiektów o funkcjach pomocniczych: 
a)  powierzchnia zabudowy budynków nie 

moşe przekroczyć 30% powierzchni zabu-
dowy na działce, 

b)  budynki lokalizować na zapleczu dział-
ki/w głćbi działki, 

c)  dopuszcza sić dachy o spadkach 
w granicach 10°−35°, dwuspadowe lub 
jednospadowe, 

d)  maksymalna wysokość okapu lub elewa-
cji/gzymsu budynków o funkcjach pomoc-
niczych: 5,5 m, 

e)  maksymalna wysokość urządzeń i budowli 
rolniczych (silosów, zbiorników): 9,0 m, 

f)  na dachach stosować matowy materiał po-
krycia dachu koloru czerwonego (w ciem-
nym odcieniu). 

3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegó-
łowych zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości: 
1)  dopuszcza sić scalenia i podziały nieruchomo-

ści, 
2)  dopuszcza sić wtórne podziały działek/działki 

pod warunkiem zachowania przepisów odrćb-
nych w zakresie lokalizacji zabudowy, warun-
ków dojazdu, ochrony poşarowej oraz przepi-
sów niniejszej uchwały, 

3)  pod urządzenia infrastruktury technicznej do-
puszcza sić wydzielenie działek i na warunkach 
wynikających z przepisów odrćbnych oraz po-
trzeb techniczno-uşytkowych o maksymalnej 
o wielkości 50 m2, 

4)  ustala sić nastćpujące parametry podziału na 
działki: 
a)  minimalna pow. dz. pod zabudowć miesz-

kalną jednorodzinną: 1000 m2, 
b)  minimalna pow. dz. pod zabudowć o innych 

odpuszczonym przeznaczeniu (funkcjach), 
z wyjątkiem infrastruktury: 1200 m2, 

c)  minimalna szer. działki.: 25 m lub istniejąca, 
d)  kąt połoşenia granic działki w stosunku do 

pasa drogowego: 75°–90°. 
4. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegól-

nych warunków zagospodarowania oraz ograni-
czenia w uşytkowaniu terenów: 
1)  na terenie 4MU połoşonym w strefie 50 m od 

cmentarza 1ZC lokalizacja funkcji mieszkanio-
wej i usług związanych z wytwarzaniem i prze-
chowywaniem artykułów şywności wymaga 
uzgodnienia z państwowym powiatowym in-
spektorem sanitarnym, 

2)  w zagospodarowaniu terenu 10MU naleşy 
uwzglćdnić faktyczny przebieg sieci elektro-
energetycznej i kanalizacyjnych. 

§ 43. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3MNU ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: tereny za-

budowy mieszanej – mieszkaniowej oraz usłu-
gowo-gospodarczej, 

2)  przeznaczenie uzupełniające terenu: 
a)  tereny zieleni urządzonej na obszarach ziele-

ni wewnćtrznej, 
b)  tereny infrastruktury technicznej słuşące ob-

słudze terenów w obszarze planu, 
c)  tereny dróg wewnćtrznych obsługujące po-

szczególne tereny. 
2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące parame-
trów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1)  linie zabudowy – określa rysunek planu i usta-
lenia uchwały, 

2)  charakter zabudowy wolno stojąca/zwarta/ 
dopuszcza sić zespoły budowlane o charakte-
rystycznych dla wsi układach otwartych lub 
zamknićtych, 

3)  maksymalny wskaŝnik zabudowy działki: 0,25, 
4)  minimalny wskaŝnik powierzchni zieleni dział-

ki winien wynosić: 0,30, 
5)  na działce moşe znajdować sić wićcej niş je-

den budynek, 
6)  dopuszcza sić lokalizacjć zabudowy w odle-

głościach 1,5 m od granicy z sąsiednią działką 
budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy, 

7)  maksymalna wysokość okapu/elewacji lub 
gzymsu: 
a)  budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 

4,0 m, 
b)  budynków pozostałych funkcji: 6,5 m do-

puszcza sić zachowanie wićkszej wysokości 
w budynkach istniejących, 

8)  maksymalna wysokość kalenicy: 
a)  budynków mieszkaniowych jednorodzin-

nych: 11,0 m, 
b)  budynków pozostałych funkcji: 12,5 m, do-

puszcza sić zachowanie wićkszej wysokości 
w budynkach istniejących, 

9)  układ dachu − stromy o symetrycznych ukła-
dach połaci i kalenicy, 
a)  dwuspadowy szczytowy lub naczółkowy, 
b)  czterospadowy o długości kalenicy wyno-

szącej co najmniej 50% długości budynku, 
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10)  kąt nachylenia połaci dachu: 38°–45°, 
11)  materiały pokrycia dachu stromego: dachów-

ka ceramiczna koloru czerwonego/brązowego, 
12)  dopuszcza sić inne ukształtowanie dachu 

zgodne z historycznym pierwowzorem, 
13)  ustala sić nastćpujące warunki kształtowania 

obiektów o funkcjach pomocniczych: 
a)  powierzchnia zabudowy budynków nie 

moşe przekroczyć 30% powierzchni zabu-
dowy na działce, 

b)  budynki lokalizować na zapleczu dział-
ki/w głćbi działki, 

c)  maksymalna wysokość okapu lub elewa-
cji/gzymsu: 5,5 m, 

d)  maksymalna wysokość urządzeń i budowli 
rolniczych (silosów, zbiorników): 9,0 m, 

e)  dopuszcza sić dach o spadkach w grani-
cach 10°–35°dwuspadowy lub pulpitowy; 

f)  pokrycia dachu koloru czerwonego  
(w ciemnym odcieniu). 

3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegó-
łowych zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości: 
1)  dopuszcza sić scalenia i podziały nieruchomości; 
2)  dopuszcza sić wtórne podziały działek/działki 

pod warunkiem zachowania przepisów odrćb-
nych w zakresie lokalizacji zabudowy, warun-
ków dojazdu, ochrony poşarowej oraz przepi-
sów niniejszej uchwały, 

3)  pod urządzenia infrastruktury technicznej do-
puszcza sić wydzielenie działek o wielkościach 
i na warunkach wynikających z przepisów od-
rćbnych, 

4)  ustala sić nastćpujące parametry podziału na 
działki: 
a)  minimalna pow. dz. pod zabudowć miesz-

kalną jednorodzinną: 1000 m2, 
b)  minimalna pow. dz. pod zabudowć o innych 

odpuszczonym przeznaczeniu (funkcjach), 
z wyjątkiem infrastruktury: 1200 m2, 

c)  minimalna szer. działki.: 25 m lub istniejąca, 
d)  kąt połoşenia granic działki w stosunku do 

pasa drogowego: 75°–90°. 

§ 44. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1MN – 14MN ustala sić nastćpu-
jące przeznaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: tereny za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
2)  przeznaczenie uzupełniające terenu: 

a)  tereny zieleni urządzonej obejmującej do 
25% terenu, 

b)  tereny infrastruktury technicznej słuşące 
obsłudze terenów w obszarze planu, 

c)  tereny dróg wewnćtrznych obsługujące 
poszczególne tereny. 

2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące parame-
trów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1)  linie zabudowy – określa rysunek planu 
i ustalenia uchwały, 

2)  charakter zabudowy: wolno stojąca; dopusz-
cza sić zespoły zabudowy o układach – pół-
otwartych lub zamknićtych, 

3)  maksymalny wskaŝnik zabudowy działki: 0,30, 
4)  minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 

czynnej działki: 0,35, 
5)  na działce moşe znajdować sić jeden budynek 

mieszkalny, 
6)  wyklucza sić lokalizacjć zabudowy w odległo-

ściach 1,5 m od granicy z sąsiednią działką 
budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy, 
z wyjątkiem obiektów infrastruktury technicz-
nej i garaşy, 

7)  maksymalna wysokość okapu/elewacji lub 
gzymsu z wyłączeniem terenu 1MN: 4,0 m, 

8)  minimalna wysokość okapu z wyłączeniem te-
renu 1MN: 2,8 m, 

9)  maksymalna wysokość kalenicy z wyłącze-
niem terenu 1MN: 10 m – dopuszcza sić za-
chowanie innych wysokości w budynkach ist-
niejących, 

10)  układ dachu z wyłączeniem terenu 1MN – 
stromy o symetrycznych układach połaci 
i kalenicy: 
a)  dwuspadowy szczytowy lub naczółkowy, 
b)  czterospadowy o długości kalenicy wyno-

szącej co najmniej 50% długości budynku, 
11)  kąt nachylenia połaci dachu: z wyłączeniem 

terenu 1MN: 38°− 45°, 
12)  materiały pokrycia dachu stromego z wyłą-

czeniem terenu 1MN: dachówka ceramiczna 
koloru czerwonego/brązowego, 

13)  na istniejącym budynku dopuszcza sić inne 
ukształtowanie dachu zgodne z historycznym 
pierwowzorem. 
3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegó-
łowych zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości: 
1)  dopuszcza sić scalenia i podziały nieruchomości, 
2)  dopuszcza sić wtórne podziały działek/działki 

pod warunkiem zachowania przepisów odrćb-
nych w zakresie lokalizacji zabudowy, warun-
ków dojazdu, ochrony poşarowej oraz przepi-
sów niniejszej uchwały, 

3)  pod urządzenia infrastruktury technicznej do-
puszcza sić wydzielenie działek o wielkościach 
i na warunkach wynikających z przepisów od-
rćbnych, jednak nie wićkszych niş 50 m2; 

4)  ustala sić nastćpujące parametry podziału na 
działki: 
a)  minimalna pow. dz. pod zabudowć mieszkalną 

jednorodzinną na terenie 1MN:1500 m2, 
b)  minimalna pow. dz. pod zabudowć miesz-

kalną jednorodzinną na terenach 2MN – 
14MN: 1000 m2, 

c)  minimalna szer. działki.: 25 m, 
d)  kąt połoşenia granic działki w stosunku do 

pasa drogowego: 75°–90°. 
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4. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegól-
nych warunków zagospodarowania terenu: 
1)  ustala sić nastćpujące warunki zagospodaro-

wania i kształtowania zabudowy na terenie 
1MN: 
a)  maksymalna wysokość okapu/elewacji lub 

gzymsu: 3,5 m, 
b)  minimalna wysokość okapu: 2,5 m, 
c)  maksymalna wysokość kalenicy: 8,0 m, 
d)  układ dachu – stromy o symetrycznych ukła-

dach połaci i kalenicy, dwuspadowy szczy-
towy, 

e)  kąt nachylenia połaci dachu: minimum 45°, 
f)  materiały pokrycia dachu stromego: da-

chówka ceramiczna koloru czerwonego, 
g)  ogrodzenie terenu/działek na całej długości na-

leşy kształtować zgodnie z ustaleniami § 22, 
2)  w zespołach terenów 3MN-6MN i 8MN-13MN 

dopuszcza sić kształtowanie terenów zieleni 
urządzonej o wielkości do 25% wynikającej 
z sumy powierzchni terenów zespołu, 

3)  podziały terenów 8MN -13MN w kolonii Kłopotno 
wymagają uwzglćdnienia faktycznych przebiegów 
sieci elektroenergetycznej i kanalizacyjnych. 

§ 45. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1MW – 3MW ustala sić nastćpu-
jące przeznaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: tereny za-

budowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
2)  przeznaczenie uzupełniające terenu: 

a)  usługi wbudowane zajmujące sić maksimum 
30% powierzchni całkowitej zabudowy, 

b)  tereny zabudowy jednorodzinnej, zajmujące 
maksimum 40% terenu, 

c)  tereny infrastruktury technicznej słuşące ob-
słudze terenów w obszarze planu, 

d)  tereny dróg wewnćtrznych obsługujące po-
szczególne tereny, 

3)  dopuszcza sić lokalizacje usług, o których mowa 
w § 3 pkt 8, lit b, d, e, f, h, i, l, 

4)  lokalizacjć usług dopuszcza sić przy zachowaniu 
nastćpujących warunków: 
a)  pod usługi przeznaczyć parter budynku 

mieszkalnego/wielofunkcyjnego, 
b)  powierzchnia usług nie moşe przekroczyć 

20% pow. całkowitej budynku mieszkalnego. 
2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące parame-
trów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1)  linie zabudowy – zgodnie z ustaleniami rysun-
ku planu i uchwały, 

2)  charakter zabudowy: wolno stojąca/zwarta, 
3)  maksymalny wskaŝnik zabudowy działki: 0,35, 
4)  minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 

czynnej działki: 0,35, 
5)  dopuszcza sić lokalizacjć obiektów infrastruk-

tury technicznej w odległościach 1,5 m od 
granicy działki i na granicy działki, 

6)  maksymalna wysokość okapu/elewacji lub 
gzymsu oraz kalenicy – odpowiadająca mak-
symalnej wysokości na budynku istniejącym, 

7)  dach − istniejący do zachowania; na terenie 
1MW dopuszcza sić nadbudowć budynków 
dachami stromymi, 

8)  kąt nachylenia połaci dachu: istniejący do za-
chowania; dachów stromych: 38°–45°, 

9)  materiały pokrycia dachu stromego: dachów-
ka ceramiczna koloru czerwonego/ceglanego, 

10)  ustala sić nastćpujące warunki kształtowania 
obiektów garaşy i/lub obiektu gospodarczego: 
a)  budynki usytuować w sposób uporządko-

wany (w jednej linii zabudowy lub linii 
skomponowanego architektonicznie ukła-
du) – w jednym rejonie działki/terenu, 

b)  zachować jednorodne rozwiązania architek-
toniczne budynków, wchodzących w skład 
zespołów i zgrupowań lokalizowanych na 
poszczególnych działkach/terenach, 

c)  wyklucza sić obiekty blaszane, 
d)  zachować nastćpujące parametry: 

− wysokość górnej krawćdzi elewacji fron-
towej/gzymsu, attyki, okapu: 2.2–2,8 m, 

− maksymalna wysokość kalenicy: 4,5 m. 
3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegó-
łowych zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości: 
1)  dopuszcza sić wtórne podziały działek/działki 

pod warunkiem zachowania przepisów odrćb-
nych w zakresie lokalizacji zabudowy, warun-
ków dojazdu, ochrony poşarowej oraz przepi-
sów niniejszej uchwały, 

2)  pod urządzenia infrastruktury technicznej do-
puszcza sić wydzielenie działek o wielkościach 
i na warunkach wynikających z przepisów od-
rćbnych oraz potrzeb technicznych, jednak nie 
wićkszych niş 50 m2. 

§ 46. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1MU – 10MU ustala sić nastćpu-
jące przeznaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: 

a)  tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
2)  przeznaczenie uzupełniające terenu: 

a)  tereny zieleni urządzonej obejmującej do 
25% terenu, a na terenie 10MU do 50%, 

b)  tereny infrastruktury technicznej słuşące ob-
słudze terenów w obszarze planu, 

c)  tereny dróg wewnćtrznych obsługujące po-
szczególne tereny. 

2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące parame-
trów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1)  linie zabudowy – określa rysunek planu 
i ustalenia uchwały, 

2)  charakter zabudowy – wolno stojąca/zwarta, 
3)  maksymalny wskaŝnik zabudowy działki: 0,30 

lub istniejący powićkszony maksymalnie 
o 15%, 

4)  minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej działki: 0,25, 

5)  na działce moşe znajdować sić wićcej niş je-
den budynek, 
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6)  dopuszcza sić lokalizacjć zabudowy w odle-
głościach 1,5 m od granicy z sąsiednią działką 
budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy; 

7)  maksymalna wysokość okapu/elewacji lub 
gzymsu: 
a)  mieszkalnych jednorodzinnych: 4,0 m, 
b)  wielorodzinnych/usługowych: 6,0 m, 

8)  minimalna wysokość okapu: 2,8 m, 
9)  maksymalna wysokość kalenicy: 

a)  mieszkaniowych jednorodzinnych: 10,0 m, 
b)  wielorodzinnych/usługowych: 13,0 m, 
c)  dopuszcza sić zachowanie innych wysoko-

ści w budynkach istniejących, 
10)  układ dachu − stromy o symetrycznych ukła-

dach połaci i kalenicy: 
a)  dwuspadowy szczytowy lub naczółkowy, 
b)  czterospadowy o długości kalenicy wyno-

szącej co najmniej 50% długości budynku, 
11)  kąt nachylenia połaci dachu: 38°–45°, 
12)  materiały pokrycia dachu stromego: dachów-

ka ceramiczna koloru czerwonego/brązowego, 
13)  dopuszcza sić inne ukształtowanie dachu 

zgodne z istniejącym układem i /lub zgodnie 
z historycznym pierwowzorem; 

14)  ustala sić nastćpujące warunki kształtowania 
obiektów garaşy i/lub obiektu gospodarczego: 
a)  budynki usytuować w sposób uporządko-

wany (w jednej linii zabudowy lub linii 
skomponowanego architektonicznie ukła-
du) – w jednym rejonie działki/terenu, 

b)  zachować jednorodne rozwiązania architek-
toniczne budynków, wchodzących w skład 
zespołów i zgrupowań lokalizowanych na 
poszczególnych działkach/terenach, 

c)  wyklucza sić obiekty blaszane, 
d)  zachować nastćpujące parametry: 

− wysokość górnej krawćdzi elewacji fron-
towej/gzymsu, attyki, okapu: 2.2–2,8 m, 

− maksymalna wysokość kalenicy: 4,5 m. 
3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegó-
łowych zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości: 
1)  dopuszcza sić scalenia i podziały nieruchomo-

ści, 
2)  dopuszcza sić wtórne podziały działek/działki 

pod warunkiem zachowania przepisów odrćb-
nych w zakresie lokalizacji zabudowy, warun-
ków dojazdu, ochrony poşarowej oraz przepi-
sów niniejszej uchwały, 

3)  pod urządzenia infrastruktury technicznej do-
puszcza sić wydzielenie działek o wielkościach 
i na warunkach wynikających z przepisów od-
rćbnych, 

4)  Ustala sić nastćpujące parametry podziału na 
działki pod zabudowć określoną w ust. 1 pkt 1: 
a)  minimalna pow. dz. pod zabudowć miesz-

kalną jednorodzinną: 1000 m2, 
b)  minimalna szer. działki.: 25 m, 
c)  kąt połoşenia granic działki w stosunku do 

pasa drogowego: 75°–90°. 

4. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegól-
nych warunków zagospodarowania oraz ograni-
czenia w uşytkowaniu terenów, w tym zakaz zabu-
dowy: 
1)  na terenach 6MU-8MU w odległości do 40 m od 

granicy terenów kolejowych zakazuje sić: 
a)  lokalizacji nowej zabudowy z funkcją miesz-

kaniową oraz usługową dla których wyma-
gany jest standard akustyczny dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej, 

b)  rozbudowy funkcji mieszkaniowej w istnieją-
cej zabudowie, 

2)  na terenie 5MU dopuszcza sić wyłącznie lokali-
zacjć zabudowy mieszkaniowo-usługowej lub 
usługowej dla której nie jest wymagany stan-
dard akustyczny jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej. 

§ 47. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1RM – 4RM ustala sić nastćpują-
ce przeznaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: tereny za-

budowy zagrodowej, 
2)  przeznaczenie uzupełniające terenu: 

a)  tereny infrastruktury technicznej, 
b)  drogi wewnćtrzne, 
c)  usługi wyłącznie jako wbudowane słuşące 

obsłudze przeznaczenia podstawowego. 
2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące parame-
trów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1)  linie zabudowy – określa rysunek planu 
i ustalenia uchwały, 

2)  charakter zabudowy wolnostojąca/zwarta/ do-
puszcza sić zespoły budowlane zabudowy zagro-
dowej w układach otwartych lub zamknićtych, 

3)  maksymalny wskaŝnik zabudowy działki: 0,30; 
4)  minimalny wskaŝnik powierzchni zieleni dział-

ki winien wynosić: 0,25, 
5)  na działce moşe znajdować sić wićcej niş je-

den budynek, 
6)  wyklucza sić lokalizacjć zabudowy w odległo-

ściach 1,5 m od granicy z sąsiednią działką 
budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy, 

7)  maksymalna wysokość okapu/elewacji lub 
gzymsu: 6,5 m, 

8)  maksymalna wysokość kalenicy: 
a)  budynków mieszkaniowych jednorodzin-

nych: 11,0 m; dopuszcza sić zachowanie 
innych wysokości w budynkach istnieją-
cych, 

b)  budynków pozostałych funkcji: 13,0 m; do-
puszcza sić zachowanie innych wysokości 
w budynkach istniejących, 

9)  układ dachu − stromy o symetrycznych ukła-
dach połaci i kalenicy, 

a)  dwuspadowy szczytowy lub naczółkowy, 
b)  czterospadowy o długości kalenicy wyno-

szącej co najmniej 70% długości budynku, 
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10)  kąt nachylenia połaci dachu: 38°–45°, 
11)  materiały pokrycia dachu stromego: dachów-

ka ceramiczna koloru czerwonego/brązowego, 
12)  dopuszcza sić inne ukształtowanie dachu 

zgodne z istniejącym układem lub z historycz-
nym pierwowzorem, 

13)  ustala sić nastćpujące warunki kształtowania 
obiektów o funkcjach pomocniczych: 
a)  powierzchnia zabudowy budynków nie 

moşe przekroczyć 35% powierzchni zabu-
dowy na działce, 

b)  budynki lokalizować na zapleczu dział-
ki/w głćbi działki, 

c)  maksymalna wysokość okapu lub elewa-
cji/gzymsu: 5,5 m, 

d)  maksymalna wysokość urządzeń i budowli 
rolniczych (silosów, zbiorników): 9,0 m, 

e)  dopuszcza sić dach o spadkach w grani-
cach 10°–35°dwuspadowy lub pulpitowy, 

f)  stosować matowy materiał pokrycia dachu 
koloru czerwonego (w ciemnym odcieniu). 

3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegó-
łowych zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości: 
1)  dopuszcza sić scalenia i podziały nieruchomo-

ści, 
2)  dopuszcza sić wtórne podziały działek/działki 

pod warunkiem zachowania przepisów odrćb-
nych w zakresie lokalizacji zabudowy, warun-
ków dojazdu, ochrony poşarowej oraz przepi-
sów niniejszej uchwały, 

3)  ustala sić nastćpujące parametry podziału na 
działki: 
a)  minimalna pow. dz. 2500 m2, dopuszcza sić 

zachowanie istniejącej wielkości, 
b)  minimalna szer. działki.: 35 m lub istniejąca, 
c)  kąt połoşenia granic działki w stosunku do 

pasa drogowego: 60°–90°, 
4)  pod urządzenia infrastruktury technicznej do-

puszcza sić wydzielenie działek o maksymalnej 
wielkości 50 m2 i na warunkach wynikających 
z przepisów odrćbnych oraz potrzeb technicz-
nych. 

§ 48. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1PU ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: tereny za-

budowy produkcyjno-usługowej, 
2)  przeznaczenie uzupełniające terenu: 

a)  tereny infrastruktury technicznej słuşące ob-
słudze terenów w obszarze planu, 

b)  tereny dróg wewnćtrznych słuşące wyłącznie 
obsłudze terenu. 

2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące parame-
trów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1)  linie zabudowy – określa rysunek planu 
i ustalenia uchwały, 

2)  charakter zabudowy: wolno stojąca/zwarta, 
3)  maksymalny wskaŝnik zabudowy działki: 0,40, 
4)  minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 

czynnej działki: 0,30, 
5)  na działce moşe znajdować sić wićcej niş je-

den budynek, 
6)  dopuszcza sić lokalizacjć zabudowy w odle-

głościach 1,5 m od granicy z sąsiednią działką 
budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy; 

7)  maksymalna wysokość okapu/elewacji lub 
gzymsu: 6,5 m, 

8)  maksymalna wysokość kalenicy: 13,0m, 
9)  maksymalna wysokość urządzeń i budowli 

rolniczych (silosów, zbiorników): 9,0m, 
10)  układ dachu – stromy o symetrycznych ukła-

dach połaci i kalenicy: 
a)  dwuspadowy szczytowy, 
b)  czterospadowy o długości kalenicy wyno-

szącej co najmniej 70% długości budynku, 
11)  kąt nachylenia połaci dachu: 30°−45°, 
12)  dopuszcza sić dachy płaskie i/lub jednospa-

dowe, o spadkach do 150 powierzchni zabu-
dowy obiektów o dachach płaskich i/lub jed-
nospadowych nie moşe przekroczyć 30% po-
wierzchni zabudowy na działce, 

13)  materiały pokrycia dachu stromego: dachów-
ka ceramiczna koloru czerwonego/brązowego; 
stosować matowy materiał pokrycia dachu ko-
loru czerwonego (w ciemnym odcieniu). 
3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegó-
łowych zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości: 
1)  dopuszcza sić wtórne podziały działek/działki 

pod warunkiem zachowania przepisów odrćb-
nych w zakresie lokalizacji zabudowy, warun-
ków dojazdu, ochrony poşarowej oraz przepi-
sów niniejszej uchwały, 

2)  pod urządzenia infrastruktury technicznej dopusz-
cza sić wydzielenie działek o maksymalnej wiel-
kości 500 m2 i na warunkach wynikających z prze-
pisów odrćbnych oraz potrzeb technicznych, 

3)  ustala sić nastćpujące parametry podziału na 
działki: 
a)  minimalna pow. dz.: 3000 m2, 
b)  minimalna szer. działki.: 50 m, 
c)  kąt połoşenia granic działki w stosunku do 

pasa drogowego: 75°–90°. 
4. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegól-
nych warunków zagospodarowania oraz ograni-
czenia w uşytkowaniu terenów: 
1)  wyklucza sić lokalizacjć inwestycji, których 

uşytkowanie, w tym obsługa komunikacyjna 
mogłoby naruszyć standardy jakości środowi-
ska, jakie obowiązują na terenach o ustalonym 
w planie przeznaczeniu. 

§ 49. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1U ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie: 
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1)  przeznaczenie podstawowe terenu: tereny za-
budowy usługowej o których mowa w § 3 pkt 8 
lit a, c, d, e, f, i, j, k, l, m, n, 

2)  przeznaczenie uzupełniające terenu: 
a)  funkcje mieszkaniowe (apartamenty) zajmu-

jące do 45% pow. całkowitej zabudowy. 
2. Dla terenu o którym mowa w ust. 1 obowią-

zują nastćpujące ustalenia dotyczące parametrów 
i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 
1)  linie zabudowy – określa rysunek planu, 
2)  charakter zabudowy: wolno stojąca/zwarta na-

wiązująca do historycznego układu, 
3)  maksymalny wskaŝnik zabudowy działki: 0,40, 
4)  minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 

czynnej działki: 0,25, 
5)  dopuszcza sić lokalizacjć zabudowy w odległo-

ściach 1,5 m od granicy działki i na granicy 
działki, 

6)  maksymalna wysokość okapu/gzymsu i kalenicy 
oraz układ i kąt nachylenia połaci i dachu: 
a)  na budynkach istniejących zgodny z histo-

rycznym pierwowzorem, wg materiałów iko-
nograficznych, 

b)  na obiektach nowych – odpowiadające da-
chom na budynkach zabytkowych, 

7)  materiały pokrycia dachu stromego: 
a)  na budynkach istniejących zgodny z histo-

rycznym pierwowzorem, wg materiałów iko-
nograficznych, 

b)  na obiektach nowych: dachówka ceramiczna 
koloru czerwonego/ceglanego. 

3. Dla terenu o którym mowa w ust. 1 obowią-
zują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegóło-
wych zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomości: 
1)  teren stanowi odrćbną działkć budowlaną. 

§ 50. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2U ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: tereny za-

budowy usługowej – remiza straşy poşarnej. 
2. Dla terenu o którym mowa w ust. 1 obowią-

zują nastćpujące ustalenia dotyczące parametrów 
i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 
1)  maksymalna wysokość okapu/elewacji lub 

gzymsu: 7,5 m, 
2)  maksymalny wskaŝnik zabudowy działki: 0,85; 

3. Dla terenu o którym mowa w ust. 1 obowią-
zują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegóło-
wych zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomości: teren stanowi odrćbną działkć. 

§ 51. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 3U oraz 5U–8U ustala sić nastć-
pujące przeznaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: tereny za-

budowy usługowej, 
2)  przeznaczenie uzupełniające terenu: 

a)  tereny zabudowy mieszkaniowej, 

b)  tereny infrastruktury technicznej słuşące ob-
słudze terenów w obszarze planu, 

c)  tereny dróg wewnćtrznych obsługujące po-
szczególne tereny. 

2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące parame-
trów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1)  linie zabudowy – określa rysunek planu 
i ustalenia uchwały, 

2)  charakter zabudowy wolno stojąca/zwarta/, 
3)  maksymalny wskaŝnik zabudowy działki: 0,85, 
4)  minimalny wskaŝnik powierzchni zieleni dział-

ki winien wynosić: 0,10, 
5)  na działce moşe znajdować sić wićcej niş je-

den budynek, 
6)  dopuszcza sić lokalizacjć zabudowy w odle-

głościach 1,5 m od granicy z sąsiednią działką 
budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy; 

7)  maksymalna wysokość okapu/elewacji lub 
gzymsu: 7,5 m, 

8)  maksymalna wysokość kalenicy: 15,0 m, 
9)  układ dachu – stromy o symetrycznych ukła-

dach połaci i kalenicy, 
a)  dwuspadowy szczytowy lub naczółkowy, 
b)  czterospadowy o długości kalenicy wyno-

szącej co najmniej 50% długości budynku, 
10)  kąt nachylenia połaci dachu: 38°–45°, 
11)  materiały pokrycia dachu stromego: dachów-

ka ceramiczna koloru czerwonego/brązowego, 
12)  dopuszcza sić inne ukształtowanie dachu niş 

określone w punkcie 9−11 zgodne z istnieją-
cym układem i/lub zgodne z historycznym 
pierwowzorem. 
3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegó-
łowych zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości: 
1)  dopuszcza sić wtórne podziały działek/działki 

pod warunkiem zachowania przepisów odrćb-
nych w zakresie lokalizacji zabudowy, warun-
ków dojazdu, ochrony poşarowej oraz przepi-
sów niniejszej uchwały, 

2)  pod urządzenia infrastruktury technicznej do-
puszcza sić wydzielenie działek o wielkościach 
i na warunkach wynikających z przepisów od-
rćbnych oraz potrzeb techniczno-uşytkowych. 

§ 52. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 4U ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie: tereny zabudowy usługowej. 

2. Dla terenu o którym mowa w ust. 1 obowią-
zują nastćpujące ustalenia dotyczące zasad ochro-
ny środowiska i przyrody: 
1)  ochronie podlega układ zieleni, 
2)  zniszczone elementy zieleni podlegają wymia-

nie, przy zachowaniu gatunku i lokalizacji po-
szczególnych drzew. 

3. Przy zmianie zagospodarowania terenu oraz 
odbudowie, przebudowa i rozbudowa obiektu  
z zachowaniem warunków: wynikających z ustaleń 
zawartych w rozdziale V. 

4. Dla terenu o którym mowa w ust. 1 obowią-
zują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegóło-
wych zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomości: teren stanowi odrćbną działkć. 
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§ 53. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1US – 2US ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: tereny spor-

tu, rekreacji i wypoczynku, 
2)  przeznaczenie uzupełniające dla terenu 2US, 

a)  tereny infrastruktury technicznej słuşące ob-
słudze terenów w obszarze planu, obejmują-
ce nie wićcej niş 10% powierzchni terenu. 

2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące parame-
trów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1)  linie zabudowy – określają ustalenia uchwały, 
2)  charakter zabudowy: wolno stojąca/zwarta, 
3)  maksymalna powierzchnia zabudowy wszyst-

kich budynków zlokalizowanym na wyodrćb-
nionym terenie: 500 m2, 

4)  minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 
czynnej: 
a)  na terenie 1US: 0,15, 
b)  na terenie 2US: 0,65, 

5)  układy kompozycyjne zieleni na terenie 2US 
naleşy kształtować jako swobod-
ne/krajobrazowe, wzorowane na naturalnych 
układach, z udziałem drzew i zieleni niskiej, 
roślinność gatunkowo zróşnicować ze wzglć-
du na wysokość, pokrój, walory ozdobne oraz 
zmienne właściwości w ciągu roku, 

6)  na działce moşe znajdować sić wićcej niş je-
den budynek, 

7)  dopuszcza sić lokalizacjć zabudowy w odle-
głościach 1,5 m od granicy z sąsiednią działką 
budowlaną lub bezpośrednio przy jej granicy; 

8)  maksymalna wysokość okapu/elewacji lub 
gzymsu: 
a)  na terenie 1US: 6,5 m, 
b)  na terenie 2US: 3,5 m, 

9)  maksymalna wysokość kalenicy: 
a)  na terenie 1US: 13 m, 
b)  na terenie 2US: 8 m, 

10)  układ dachu – stromy o symetrycznych ukła-
dach połaci i kalenicy: 
a)  dwuspadowy szczytowy, 
b)  czterospadowy o długości kalenicy wyno-

szącej co najmniej 70% długości budynku; 
11)  kąt nachylenia połaci dachu: 30°–45°, 
12)  na terenie 1US dopuszcza sić dachy jedno-

spadowe, o spadku połaci do 15°, powierzch-
nia zabudowy obiektów o dachach jednospa-
dowych nie moşe przekroczyć 30% po-
wierzchni zabudowy na terenie/działce, 

13)  materiały pokrycia dachu: 
a)  stromego: dachówka ceramiczna koloru 

czerwonego, 
b)  płaskiego: matowy materiał pokrycia dachu 

koloru czerwonego. 
3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegó-
łowych zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości: 

1)  dopuszcza sić wtórne podziały działek/działki 
pod warunkiem zachowania przepisów odrćb-
nych w zakresie lokalizacji zabudowy, warun-
ków dojazdu, ochrony poşarowej oraz przepi-
sów niniejszej uchwały, 

2)  pod urządzenia infrastruktury technicznej do-
puszcza sić wydzielenie działek o wielkościach 
i na warunkach wynikających z przepisów od-
rćbnych oraz potrzeb techniczno-uşytkowych. 

4. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegól-
nych warunków zagospodarowania oraz ograni-
czenia w uşytkowaniu terenów: 
1)  Na terenie 2US zakazuje sić wokół terenów 3ZL 

i 2WS: 
a)  lokalizacji budynków ,w pasie o szerokości 

min. 20 m, 
b)  zagospodarowania naziemnymi i nadziem-

nymi budowlami w pasie o szerokości  
10,0 m; zakaz nie dotyczy dojść do terenów 
2WS i zagospodarowania, o którym mowa 
w § 59. 

§ 54. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1ZP – 4ZP ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: tereny zie-

leni urządzonej, 
2)  przeznaczenie uzupełniające, 

a)  tereny infrastruktury technicznej, 
b)  tereny parkingów. 

2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące parame-
trów i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
1)  minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 

czynnej działki/terenu winien wynosić 0,80. 
3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegó-
łowych zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości: 
1)  pod urządzenia infrastruktury technicznej  

i obiekty małej architektury dopuszcza sić wy-
dzielenie działek o wielkościach i na warunkach 
wynikających z przepisów odrćbnych, 

2)  zakazuje sić wtórnych podziałów na działki. 
4. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegól-
nych warunków zagospodarowania oraz ograni-
czenia w uşytkowaniu terenów: 
1)  w zagospodarowaniu terenów dopuszcza sić 

lokalizacjć: 
a)  ciągów pieszych i rowerowych, 
b)  obiektów małej architektury, 
c)  terenowych urządzeń wypoczynku i rekreacji, 

2)  parkingi na trenie 2ZP naleşy projektować 
o nawierzchni aşurowej/zielonej, a na maksi-
mum 8 stanowisk parkingowych naleşy projek-
tować jedno stanowisko zakrzewio-
ne/zadrzewione, 

3)  wyklucza sić lokalizacjć: 
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a)  garaşy, 
b)  kiosków, barakowozów, kontenerów, 
c)  komercyjnych nośników reklam i informacji 

– nie bćdących elementami gminnego sys-
temu informacji wizualnej/turystycznej, 

4)  ustala sić: 
a)  zakaz lokalizacji obiektów budowlanych 

w odległości co najmniej 2 m od pnia istnie-
jącego drzewa, 

b)  zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót bu-
dowlanych, które mogą spowodować trwałe 
naruszenie systemu korzeniowego drzew. 

§ 55. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1ZC ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: tereny 

cmentarzy. 
2. Dla terenu o którym mowa w ust. 1 obowią-

zują nastćpujące ustalenia dotyczące parametrów 
i wskaŝników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu: 
1)  obowiązują ustalenia zawarte w rozdz. IV, 
2)  zachowuje sić istniejącą kaplicć cmentarną; do-

puszcza sić rozbudowć stosownie do potrzeb. 
3. Dla terenu o których mowa w ust. 1 obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegó-
łowych zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości: 
1)  dopuszcza sić dokonywanie korekt/zmian granic 

działek ze wzglćdu na modernizacjć i rozbudo-
wć dróg i ciągów pieszych oraz lokalizacjć 
obiektów infrastruktury technicznej, 

2)  zakazuje sić wtórnych podziałów na działki. 

§ 56. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1R ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rol-

nicze, 
2)  przeznaczenie uzupełniające: 

a)  tereny infrastruktury technicznej (linie i ruro-
ciągi dystrybucyjne i przesyłowe oraz urzą-
dzenia techniczne z nimi związane) w zakre-
sie zgodnym z przepisami odrćbnymi, 

b)  tereny lasów (dolesienia) w zakresie dopusz-
czonym przepisami odrćbnymi, 

c)  tereny wód powierzchniowych śródlądo-
wych (stawy i inne), 

d)  tereny dróg wewnćtrznych do obsługi prze-
znaczenia podstawowego – z moşliwością 
adaptacji na szlaki turystyczne i ścieşki rowe-
rowe. 

2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zasad 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1)  adaptuje sić istniejący układ terenów, rowów 

i innych cieków wodnych oraz ciągów komuni-
kacyjnych; dopuszcza sić zmianć układu wy-
mienionych elementów zagospodarowania oraz 
uşytkowania rolniczego, stosownie do potrzeb 
gospodarki rolnej, 

2)  zasady zagospodarowania określają przepisy 
odrćbne, 

3)  zasady lokalizacji masztów radiokomunikacyj-
nych (stacji bazowych telefonii komórkowych) 
określone zostały w rozdz. VII, 

4)  budowle rolnicze i obiekty pomocnicze słuşące 
produkcji rolnej lokalizować na działkach nie 
mniejszych niş 5000 m2 oraz w odległości co 
najmniej 200 m od wyznaczonych w planie te-
renów MNU, MW, U, US, ZP oraz KD. 

3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegó-
łowych zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości: 
1)  pod urządzenia infrastruktury technicznej  

i obiekty małej architektury dopuszcza sić wy-
dzielenie działek o wielkościach i na warunkach 
wynikających z przepisów odrćbnych. 

4. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegól-
nych warunków zagospodarowania oraz ograni-
czenia w uşytkowaniu terenów: 
1)  ustala sić zakaz lokalizacji: 

a)  budynków, w tym zabudowy zagrodowej, 
b)  barakowozów oraz obiektów kontenerowych 

i kiosków oraz tymczasowych obiektów bu-
dowlanych, 

c)  budowli rolniczych i obiektów pomocniczych 
słuşących produkcji rolnej o wysokości po-
wyşej 4,5 m. 

§ 57. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 2R ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rolni-

cze, 
2)  przeznaczenie uzupełniające: 

a)  tereny ogrodów działkowych, 
b)  tereny infrastruktury technicznej (linie 

i rurociągi dystrybucyjne i przesyłowe oraz 
urządzenia techniczne z nimi związane) 
w zakresie zgodnym z przepisami odrćbnymi, 

c)  tereny lasów (dolesienia) w zakresie dopusz-
czonym przepisami odrćbnymi, 

d)  tereny wód powierzchniowych śródlądo-
wych (stawy i inne), 

e)  tereny dróg wewnćtrznych do obsługi prze-
znaczenia podstawowego – z moşliwością 
adaptacji na szlaki turystyczne i ścieşki rowe-
rowe. 

2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zasad 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1)  adaptuje sić istniejący układ terenów, rowów 

i innych cieków wodnych oraz ciągów komuni-
kacyjnych; dopuszcza sić zmianć układu wy-
mienionych elementów zagospodarowania oraz 
uşytkowania rolniczego, stosownie do potrzeb 
gospodarki rolnej, 

2)  zasady zagospodarowania określają przepisy 
odrćbne, 
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3)  zasady lokalizacji masztów radiokomunikacyj-
nych (stacji bazowych telefonii komórkowych) 
określone zostały w rozdz. VII. 

3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegól-
nych warunków zagospodarowania oraz ograni-
czenia w uşytkowaniu terenów: 
1)  ustala sić zakaz lokalizacji: 

a)  budynków, w tym zabudowy zagrodowej, 
b)  barakowozów oraz obiektów kontenerowych 

i kiosków oraz tymczasowych obiektów bu-
dowlanych, 

c)  budowli rolniczych i obiektów pomocniczych 
słuşących produkcji rolnej o wysokości po-
wyşej 4 m. 

§ 58. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1ZL, 2ZL/K i 3ZL ustala sić nastć-
pujące przeznaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: 

a)  tereny lasów na terenach o symbolu 1ZL 
i 2ZL/K, 

b)  tereny zadrzewień na terenie o symbolu 3ZL. 
2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zasad 
ochrony środowiska i przyrody oraz kształtowania 
ładu przestrzennego: 
1)  zakres i sposób zagospodarowania, w tym re-

kreacyjnego terenów 1ZL i 2ZL/K określa usta-
wa o lasach oraz Plan Urządzenia Lasu, 

2)  zagospodarowanie terenów 3ZL naleşy utrzy-
mać w stanie naturalnym. 

3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegól-
nych warunków zagospodarowania: 
1)  na terenie 2ZL/K dopuszcza sić lokalizowanie 

sieci kanalizacji komunalnej, 
2)  na terenie 3ZL dopuszcza sić wykonanie dojść 

do wód 2WS. 

§ 59. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1WS, 2WS ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: tereny wód 

powierzchniowych. 
2. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zasad 
ochrony środowiska i przyrody oraz kształtowania 
ładu przestrzennego: 
1)  naleşy zapewnić wolny dostćp do cieków natu-

ralnych, 
2)  wykluczyć ogrodzenia nieruchomości przyle-

głych do rzeki i innych cieków naturalnych; 
w odległości mniejszej niş 1,5 m od linii brzegu, 

3)  zasady zagospodarowania wód, w tym lokaliza-
cji urządzeń wodnych określają przepisy Prawa 
wodnego. 

3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące 
szczególnych warunków zagospodarowania oraz 
ograniczenia w uşytkowaniu terenów: 

1)  dopuszcza sić dostćp dla celów rekreacyjnych 
do wód o symbolu 2WS w jednym miejscu i na 
długości maksimum 20% linii brzegowej, 

2)  na wodach 2WS zakazuje sić lokalizacji miejsc 
do kąpieli. 

§ 60. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1E ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: 

a)  tereny infrastruktury technicznej − elektro-
energetyka – stacja transformatorowa sn/nn, 

b)  dopuszcza sić włączenie do terenów zabu-
dowy mieszanej – mieszkaniowej oraz usłu-
gowo-gospodarczej – MNU. 

§ 61. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1KS ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: tereny ob-

sługi komunikacji – przystanek autobusowy; 
2)  przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny zie-

leni urządzonej, dopuszczone jako przeznacze-
nie zamienne. 

2. Dla terenu o którym mowa w ust. 1 obowią-
zują nastćpujące ustalenia dotyczące zasad ochro-
ny i kształtowania ładu przestrzennego: 
1)  dopuszcza sić lokalizacjć zespołu wiaty przy-

stankowej i kiosku z prasą, 
2)  lokalizacja zespołu podlega uzgodnieniu z Wo-

jewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
3. Dla terenów o których mowa w ust. 1 obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące szczegó-
łowych zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości: 
1)  teren stanowi odrćbną działkć, 
2)  dopuszcza sić dokonanie korekt granic działki ze 

wzglćdu na potrzeby sąsiadujących dróg. 

§ 62. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 1TK ustala sić nastćpujące przezna-
czenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: tereny kole-

jowe − bocznica kolejowa, 
2)  przeznaczenie uzupełniające terenu: tereny zie-

leni urządzonej. 

§ 63. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1KD Z, 2KD Z, 3KD Z ustala sić 
nastćpujące przeznaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: tereny dróg 

publicznych – droga zbiorcza Z1/2 (droga po-
wiatowa nr 2936D), droga zbiorcza Z1/2 (droga 
powiatowa nr 2880D), droga zbiorcza Z1/2 (dro-
ga powiatowa nr 2935D). 

2. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala 
sić: 
1)  szerokość drogi w liniach rozgraniczających: 

a)  w granicach terenu zabudowanego wsi: 
w granicach istniejącego pasa drogowego 
(zgodnie z obecnym stanem władania), 

b)  poza terenem zabudowanym – 20m, 
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2)  elementy przekroju drogowego realizować 
zgodnie z przepisami odrćbnymi, 

3)  w terenie zabudowanym wsi dopuszcza sić 
przekrój uliczny, 

4)  w przekroju ulicznym naleşy lokalizować: 
a)  jezdnić, 
b)  jednostronny chodnik, 

5)  dopuszcza sić lokalizacjć dodatkowego chodni-
ka i ścieşki rowerowej, w przypadku uzyskania 
odpowiednich warunków terenowych. 

§ 64. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 4KD D, 5KD D, 6KD D, 7KD D 
ustala sić nastćpujące przeznaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: droga do-

jazdowa D 1/2 lub D1/1. 
2. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala 

sić: 
1)  minimalna szerokość drogi w liniach rozgrani-

czających w granicach istniejącego pasa dro-
gowego (zgodnie z obecnym stanem władania), 

2)  dopuszcza sić przekrój uliczny, 
3)  w przekroju ulicznym naleşy lokalizować: 

a)  jezdnić, 
b)  pasy zieleni, 
c)  jednostronny chodnik, 

4)  dopuszcza sić lokalizacjć dodatkowego chodni-
ka i ścieşki rowerowej. 

§ 65. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1KDW ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie: 
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: droga we-

wnćtrzna – pieszo-jezdna. 

2. Na terenach o których mowa w ust. 1 ustala 
sić: 
1)  minimalna szerokość w liniach rozgraniczają-

cych: 
a)  drogi istniejące w granicach istniejącego pa-

sa drogowego (zgodnie z obecnym stanem 
władania), 

b)  drogi projektowane: 8,0 m; minimalna sze-
rokość jezdni: 4,5 m, 

2)  dopuszcza sić – w zaleşności od potrzeb i moş-
liwości terenowych – wydzielenie: 
a)  chodnika/chodnika ze ścieşką rowerową, 
b)  pasów postojowych, 
c)  pasów zieleni. 

Rozdział 11 

Przepisy końcowe 

§ 66. 1. Ustala sić stawkć procentową słuşącą 
ustaleniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokości: 
1)  dla terenów U, PU: 30%, 
2)  dla terenów MNU, MW, MU: 15%, 
3)  dla pozostałych terenów: 0%. 

§ 67. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Jaworzyny Śląskiej. 

§ 68. Uchwała wchodzi w şycie w terminie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Artur Nazimek 

 
  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 147 – 15078 – Poz. 2299 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/26/10 
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej  
z dnia 21 czerwca 2010 r. 

 

 
 
 
  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 147 – 15079 – Poz. 2299 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/26/10 
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej  
z dnia 21 czerwca 2010 r. 

 

 
 
  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 147 – 15080 – Poz. 2300 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII/26/10 
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej  
z dnia 21 czerwca 2010 r. 

 
Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu 

 
Do wyłoşonego w dniach od 22 lutego 2010 r. do 22 marca 2010 r. do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piotrowice Świdnickie, w terminie do dnia 
06 kwietnia 2010 r.nie wpłynćła şadna uwaga.  

 
 
 
Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIII/26/10 
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej  
z dnia 21 czerwca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji, które należą do zadań własnych gminy  
oraz zasadach ich finansowania 

 
W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Piotrowice Świd-
nickie, po stronie gminy mogą wystąpić zobowiązania związane z realizacją nastćpujących inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy i są wynikiem uchwalenia 
planu: 
− rozbudową sieci infrastruktury technicznej, 
− rozbudową i modernizacja istniejących dróg. 
Inwestycjć, o których mowa wyşej mogą być finansowane ze środków budşetowych. 
Przyjmuje sić, şe gmina w miarć moşliwości bćdzie ubiegać sić o pozyskanie środków pozabudşetowych 
na realizacjć ww. inwestycji. W wypadku pozyskania funduszy z tych ŝródeł, zasady finansowania ww. 
zadań zmienią sić odpowiednio do uzyskanych funduszy. 
2 2 99 
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UCHWAŁA NR LII/293/2010 
 RADY MIASTA LUBAŃ 

 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie: zaliczenia drogi na terenie miasta Lubań do kategorii dróg gminnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z póŝn. zmianami) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 
21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z póŝn. 
zmianami). Rada Miasta Lubań uchwala, co nastć-
puje: 

§ 1. Po zasićgnićciu opinii Zarządu Powiatu 
Lubańskiego zalicza sić do kategorii dróg gmin-
nych ulicć Władysława Łokietka w Lubaniu, na 
odcinku od skrzyşowania z drogą gminna  
nr 108943D − ulicą Kazimierza Wielkiego do skrzy-
şowania z drogą gminną nr 108942D – ulicą Kró-
lowej Jadwigi oraz jej łączniki z drogami we-
wnćtrznymi – ulicami: Mikołaja Reja i Władysława 

Hermana. Długość drogi gminnej wynosi  
804,16 mb. 

§ 2. Szczegółowy przebieg drogi zawiera ma-
pa, stanowiąca załącznik Nr 1 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta Lubań. 

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

Przewodnicząca Rady: 
Małgorzata Grzesiak 

  


