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UCHWAŁA NR V/XXXVII/209/10 
 RADY GMINY WISZNIA MAŁA 

 z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 
Rogoż, gmina Wisznia Mała 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze 
zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 717, 
z 2003 r. ze zmianami) oraz na podstawie uchwały 
Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XI/77/07 dnia  
21 grudnia 2007 r. w sprawie przystņpienia do spo-
rzņdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w obrňbie 
Rogoż, gmina Wisznia Mała i po stwierdzeniu 
zgodnoŌci ze Studium UwarunkowaŊ i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wisznia 
Mała – uchwała Rady Gminy Wisznia Mała nr 
V/XXXV/194/09 z dnia 29 grudnia 2009 r., Rada 
Gminy Wisznia Mała, uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenów położonych  
w obrňbie Rogoż, gmina Wisznia Mała. 

§ 2. 1. Rysunek planu w skali 1 : 2000, bňdņcy 
załņcznikiem graficznym nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Wisznia Mała, załņcznik nr 2 – rozstrzygniň-
cie dotyczņce sposobu rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu, załņcznik nr 3 – rozstrzygniňcie 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej należņcych 
do zadaŊ własnych gminy, sņ integralnymi czň-
Ōciami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w obrňbie 
Rogoż, gminy Wisznia Mała. 

2. Przedmiotem planu sņ zasady zawarte 
w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póŎniejszymi 
zmianami). 

3. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ na-
stňpujņce oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1)  granice opracowania miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego, 
2)  linie rozgraniczajņce tereny o różnym przeznacze-

niu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
3)  symbole okreŌlajņce przeznaczenie terenów: 

MN, RM, ZP/MW/MN, MU, U, ZL, ZP, WS, R, 
KDS, KDZ, KDL, KDD, KDpj, KDW, EE, G, 

4)  nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5)  obiekty wpisane do ewidencji zabytków oraz 

inne obszary i obiekty objňte ochronņ konser-

watorskņ, których szczegółowe zasady ochrony 
okreŌlono w § 9, 

6)  infrastruktura techniczna liniowa wraz ze strefņ 
ochronnņ, 

7)  zasiňg powierzchni ograniczajņcych wysokoŌń 
zabudowy, 

8)  strefa zorganizowanej działalnoŌci inwestycyjnej. 
4. Ustaleniami planu sņ również oznaczenia 

układu komunikacyjnego dróg i ulic oraz inne ele-
menty rysunku planu, służņce realizacji ustaleŊ 
niniejszej uchwały. 

5. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadajņ 
znaczenie informacyjne, sugerujņce okreŌlone 
rozwiņzania przestrzenne i regulacyjne. 

§ 3. 1. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1)  uchwale – rozumie siň przez to niniejszņ 
uchwałň, 

2)  planie – rozumie siň przez to miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, o którym 
mowa w § 1 niniejszej uchwały, 

3)  rysunku planu – rozumie siň przez to graficzny 
zapis planu, bňdņcy załņcznikiem graficznym 
nr 1, do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała 
przedstawiony na mapie spełniajņcej wymogi 
art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80,  
poz. 717 z 2003 r. ze zmianami), w skali  
1 : 2000, 

4)  przepisach szczególnych – rozumie siň przez 
to przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi, normy branżowe oraz ograniczenia 
w dysponowaniu terenem, wynikajņce 
z prawomocnych decyzji administracyjnych, 

5)  terenie – rozumie siň przez to obszar wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczajņ-
cymi, w którego każdym punkcie obowiņzujņ 
te same ustalenia, 

6)  przeznaczeniu podstawowym terenu – rozu-
mie siň przez to funkcjň wyznaczonņ do lokali-
zacji w danym terenie, która w ramach reali-
zacji planu winna stań siň przeważajņcņ (do-
minujņcņ) formņ wykorzystania terenu, 
a wprowadzenie innych niż podstawowa funk-
cji jest dopuszczalne wyłņcznie pod warun-
kiem spełnienia ustaleŊ szczegółowych niniej-
szej uchwały, 

7)  przeznaczeniu uzupełniajņcym, dopuszczal-
nym terenu – rozumie siň przez to funkcjň innņ 
niż podstawowa, dopuszczonņ do lokalizacji 
na danym terenie przy spełnieniu dodatko-
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wych warunków niniejszej uchwały i nie prze-
kraczajņ 20% powierzchni terenu, chyba, że 
inaczej mówi niniejsza uchwała, oraz przy 
wczeŌniejszej lub równoczesnej realizacji 
przeznaczenia podstawowego, 

8)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień liniň, której nie może prze-
kroczyń zewnňtrzny obrys budynku, nie liczņc 
schodów, gzymsów, dachów nad wejŌciem, 
okapów oraz balkonów i loggii, 

9)  urzņdzeniach infrastruktury technicznej – ro-
zumie siň przez to sieci wodociņgowe, elek-
troenergetyczne, gazownicze, ciepłownicze, 
kanalizacyjne, telekomunikacyjne (infrastruk-
tura techniczna liniowa) oraz stacje transfor-
matorowe, stacje rozdzielcze (infrastruktura 
techniczna kubaturowa), 

10)  poziomie terenu – rozumie siň przez to rzňdnņ 
projektowanego lub urzņdzonego terenu 
przed wejŌciem głównym do budynku, bņdŎ 
jego samodzielnej czňŌci (klatki schodowej), 
nie bňdņcym wyłņcznie wejŌciem do pomiesz-
czeŊ gospodarczych lub technicznych, 

11)  wysokoŌci budynków − należy przez to rozu-
mień wysokoŌń liczonņ od powierzchni gruntu 
do kalenicy dachu, 

12)  dopuszczalnej całkowitej wysokoŌci zabudowy 
– należy przez to rozumień wysokoŌń podana 
w m n.p.m., na którņ składa siň: rzňdna terenu 
oraz w przypadku budynku jego wysokoŌń 
wraz z zainstalowanymi na dachu urzņdze-
niami, takimi jak: komin, wywietrznik, antena, 
reklama itp. dotyczy to także obiektów natu-
ralnych drzew, a w przypadku innych obiek-
tów, takich jak wolno stojņce maszty, anteny, 
kominy, linie napowietrzne, słupy oŌwietlenia 
– ich najwyżej położony punkt od poziomu 
gruntu, 

13)  kondygnacji – rozumie siň przez to poziomņ, 
nadziemnņ lub podziemnņ czňŌń budynku, 
zawartņ miňdzy podłogņ na stropie lub war-
stwņ wyrównawczņ na gruncie, a górnņ po-
wierzchniņ podłogi bņdŎ warstwy osłaniajņcej 
izolacjň cieplnņ stropu, znajdujņcego siň nad 
tņ czňŌciņ, przy czym za kondygnacjň uważa 
siň także poddasze z pomieszczeniami prze-
znaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomņ czňŌń 
budynku, stanowiņcņ przestrzeŊ na urzņdzenia 
techniczne, majņcņ wysokoŌń w Ōwietle wiňk-
szņ niż 1,9 m; przy czym za kondygnacjň nie 
uznaje siň nadbudówek ponad strychem, ta-
kich jak maszynownia dŎwigu, centrala wenty-
lacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia gazowa, 

14)  kondygnacji nadziemnej – rozumie siň przez to 
kondygnacjň, której nie mniej niż połowa wy-
sokoŌci w Ōwietle, co najmniej z jednej strony 
budynku, znajduje siň powyżej poziomu pro-
jektowanego lub urzņdzanego terenu, a także 
każdņ usytuowanņ nad niņ kondygnacjň, 

15)  modernizacji – należy przez to rozumień dzia-
łania o charakterze remontowym, polegajņce 
na poszerzeniu zakresu typowych prac remon-
towych, tj. podniesienie standardu technicz-
nego obiektu w przeprowadzanym remoncie, 
poprzez zastosowanie nowych technologii, 
materiałów, 

16)  powierzchni zabudowy – rozumie siň przez to 
powierzchnie przeznaczone pod zabudowň 
budynkami, 

17)  wskaŎniku intensywnoŌci zabudowy – rozumie 
siň przez to wartoŌń sumy powierzchni całko-
witej zabudowy wszystkich kondygnacji nad-
ziemnych i przyziemnych obiektów stałych 
zlokalizowanych na działce (terenie) do po-
wierzchni działki (terenu) na której został zlo-
kalizowany, 

18)  powierzchni terenu biologicznie czynnej – 
rozumie siň przez to grunt rodzimy pokryty ro-
ŌlinnoŌciņ oraz wodň powierzchniowņ na 
działce budowlanej, a także 50% sumy na-
wierzchni tarasów i stropodachów, urzņdzo-
nych jako stałe trawniki lub kwietniki na pod-
łożu zapewniajņcym ich naturalnņ wegetacjň, 
o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, 

19)  budynku gospodarczym – rozumie siň przez to 
budynek przeznaczony do wykonywania prac 
warsztatowych oraz do przechowywania ma-
teriałów i narzňdzi, 

20)  obiekcie małej architektury – rozumie siň przez 
to niewielkie obiekty, a w szczególnoŌci: 
a)  posņgi, wodotryski i inne obiekty architek-

tury ogrodowej, 
b)  użytkowe służņce rekreacji codziennej 

i utrzymaniu porzņdku, jak: ławeczki, 
Ōmietniki itp., 

21)  urzņdzenia towarzyszņce – rozumie siň przez 
to wszelkie urzņdzenia niezbňdne do obsługi 
danego terenu, np. w zakresie infrastruktury 
technicznej, 

22)  usługi uciņżliwe – rozumie siň usługi, 
w których prowadzona jest działalnoŌń powo-
dujņca przekroczenia dopuszczalnych stan-
dardów jakoŌci Ōrodowiska poza terenem, na 
którym jest prowadzona ta działalnoŌń 
z godnie z przepisami odrňbnymi, 

23)  zieleŊ urzņdzonņ, o charakterze parkowym – 
rozumie siň przez to zieleŊ wielopoziomowņ 
użytkowanņ rekreacyjnie, 

24)  powierzchniach ograniczajņcych wysokoŌń za-
budowy − należy przez to rozumień wyznaczone 
dla lņdowiska Wrocław − Szymanów, po-
wierzchnie ograniczajņce wysokoŌń zabudowy 
tj.: wewnňtrznņ poziomņ i przejŌciowņ bocznņ, 
w których obowiņzujņ dopuszczalne całkowite 
wysokoŌci zabudowy oraz drzew, w tym obiek-
tów trudno dostrzegalnych z powietrza, 
o których mowa w § 8 ust. 10 pkt 1. 

§ 4. 1. Przeznaczenie terenów oraz linie roz-
graniczajņce tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania; 
1)  Obszar objňty planem przeznaczony jest pod: 

a)  MN –tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, 

b)  RM – tereny zabudowy zagrodowej, 
c)  ZP/MW/MN – tereny zieleni urzņdzonej z ist-

niejņcņ zabudowņ wielorodzinnņ i jednoro-
dzinnņ, 

d)  MU – tereny zabudowy mieszkaniowo- 
-usługowej, 

e)  U – tereny usług, 
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f)  ZL – tereny lasów i zadrzewieŊ, 
g)  ZP – tereny zieleni parkowej, 
h)  WS – tereny wód otwartych i płynņcych, 
i)  R – tereny rolnicze, 
j)  KDS – droga klasy ekspresowej, 
k)  KDZ – tereny drogi zbiorczej − powiatowej  

nr 1369, 
l)  KDL – tereny drogi lokalnej, 
m)  KDD – tereny drogi dojazdowej, 
n)  KDw – tereny drogi dojazdowej (wewnňtrz-

ne), 
o)  KDpj– ciņgi pieszo-jezdne, 
p)  EE – tereny urzņdzeŊ obsługi elektroenerge-

tycznej, 
q)  G – tereny urzņdzeŊ gazownictwa, 

2)  Linie rozgraniczajņce tereny sņ okreŌlone na 
rysunku planu. 

2. Zasady zagospodarowania terenów sņ 
okreŌlone odpowiednio w § 5. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. 
1)  Nakazuje siň staranne wpisanie zabudowy 

w krajobraz kulturowy oraz nawiņzanie do za-
sad kształtowania obiektów o tradycyjnych, lo-
kalnych formach. 

2)  Wobec terenów położonych w sņsiedztwie stre-
fy ochrony konserwatorskiej należy przewidzień 
rozwiņzania w projektach budowlanych 
uwzglňdniajņce wartoŌci zabytkowe otoczenia. 

3)  Na terenie objňtym planem nie wystňpujņ tere-
ny wymagajņce rewaloryzacji. 

4)  Obowiņzuje zakaz ogrodzeŊ betonowych 
z elementów prefabrykowanych. 

4. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: 
1)  Potrzeby ochrony Ōrodowiska okreŌla § 8. 
2)  Na obszarze objňtym opracowaniem brak jest 

obszarów zaliczanych do form ochrony przyro-
dy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 
16.04.2004 (Dz. U. Nr 92, poz. 880, ze zm.) 
o ochronie przyrody. 

3)  Na obszarze objňtym opracowaniem zlokalizo-
wane sņ pomniki przyrody, zaliczane do form 
ochrony przyrody zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 
ustawy z dnia 16.04.2004 (Dz. U. Nr 92, poz. 880, 
ze zm.) o ochronie przyrody. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej okre-
Ōlone sņ w § 9. 
1)  Na obszarze opracowania zlokalizowana jest: 

a)  strefa „B” ochrony konserwatorskiej, 
b)  strefa „OW” ochrony konserwatorskiej (ob-

serwacji archeologicznej). 
2)  Dla stref wymienionych w pkt 1, obowiņzujņ 

ustalenia szczegółowe zawarte w § 9. 
3)  Dla stanowisk archeologicznych i obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków oraz ewidencji 
zabytków, obowiņzujņ ustalenia szczegółowe 
zawarte w § 9. 

4)  Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych 
lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego 
istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, 
jest obowiņzany: 
a)  wstrzymań wszelkie roboty mogņce uszko-

dziń lub zniszczyń odkryty przedmiot, 
b)  zabezpieczyń, przy użyciu dostňpnych Ōrod-

ków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

c)  niezwłocznie zawiadomiń o tym właŌciwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków,  
a jeŌli jest to niemożliwe, Wójta Gminy 
Wisznia Mała. 

6. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: 
1)  Na obszarze objňtym planem wyznacza siň wy-

tyczne dla przestrzeni publicznej: 
a)  funkcjň usług publicznych – Ōwietlica ozna-

czonņ na rysunku planu symbolem U/1, dla 
której obowiņzujņ ustalenia zawarte § 5,  
ust. 5, 

b)  funkcjň zieleni parkowej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem ZP/1, dla której 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 5, ust. 6, 

c)  funkcje zwiņzane z obsługņ komunikacji sa-
mochodowej i kolejowej, okreŌlone w § 6. 

7. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki inten-
sywnoŌci zabudowy: 
1)  Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu okreŌla § 5. 
2)  Brak linii zabudowy na rysunku planu oznacza, 

że lokalizacja budynku jest dowolna, przy za-
chowaniu wymogów Prawa Budowlanego. 

3)  Istniejņce budynki lub ich czňŌci położone 
w liniach rozgraniczajņcych dróg i ulic mogņ byń 
remontowane i przebudowywane za zgodņ za-
rzņdcy drogi, z zakazem ich rozbudowy i odbu-
dowy. 

4)  Przy wydzielaniu działek mieszkaniowych 
wzdłuż drogi nakłada siň obowiņzek zapewnia-
nia dojazdów do pól położonych w głňbi; tam, 
gdzie jest to konieczne – o szerokoŌci min. 6 m. 

8. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych: 
1)  Na terenie objňtym planem nie wystňpujņ tere-

ny górnicze oraz tereny zagrożone osuwaniem 
siň mas ziemnych. 

2)  Na terenie objňtym planem nie wystňpujņ tere-
ny zagrożone powodziņ. 

9. Szczególne zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miejsco-
wym: 
1)  Na terenie objňtym planem nie przewiduje siň 

przeprowadzenia procedury scalenia. 
2)  Zasady i warunki podziału terenu na działki 

budowlane okreŌla § 10. 
10. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy okreŌla § 5. 
1)  Cały obszar objňty opracowaniem zlokalizowa-

ny jest w strefach ograniczeŊ wysokoŌci od lot-
niska Wrocław – Szymanów, dla których obo-
wiņzujņ ustalenia zawarte w § 8 pkt 10. 

2)  W odległoŌci 10,0 m od terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolem ZL, obowiņzuje 
strefa ochronna z zakazem lokalizacji zabudowy. 

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
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1)  Zasady rozbudowy i budowy systemy komuni-
kacyjnego okreŌla § 6. 

2)  Zasady rozbudowy i budowy infrastruktury 
technicznej okreŌla § 7. 

12. Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzenia i użytkowania terenów: 
1)  Na terenie objňtym planem ustala siň możli-

woŌń tymczasowego zagospodarowania i urzņ-
dzenia terenu, zgodnie z funkcjonujņcym obec-
nie przeznaczeniem, do momentu podjňcia no-
wych działaŊ inwestycyjnych. 

2)  Dla terenów, które obecnie funkcjonujņ jako 
zabudowa zagrodowa, dopuszcza siň możliwoŌń 
jej rozbudowy (np. płyty gnojowe), która umoż-
liwi dalsze sprawne funkcjonowanie obecnego 
użytkowania terenu. 

13. Stawki procentowe, na podstawie, których 
ustała siň opłatň, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z dn. 27 marca 2003 r., ustala § 11. 

Rozdział 2 

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

§ 5. Na obszarze objňtym planem obowiņzujņ 
nastňpujņce zasady zagospodarowania terenów: 

1. MN/(1-36) – przeznaczenie podstawowe – 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno 
stojņca lub bliŎniacza, o niskiej intensywnoŌci za-
budowy (maksymalnie do 2 mieszkaŊ w budynku): 

1)  Dopuszczalnymi kierunkami przekształceŊ za-
budowy istniejņcej jest modernizacja, remonty 
i rozbudowy istniejņcych budynków, zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami szczególnymi. 

2)  Za zgodne z planem uznaje siň ponadto: 
a)  usługi wbudowane nieuciņżliwe w czňŌci 

parterowej budynku mieszkalnego, 
b)  lokalizacjň niezbňdnych obiektów pomoc-

niczych, urzņdzeŊ i sieci infrastruktury 
technicznej, za wyjņtkiem linii napowietrz-
nych, 

c)  urzņdzenia towarzyszņce, 
d)  zieleŊ urzņdzona wysoka i Ōrednia, 
e)  urzņdzanie ogólnodostňpnych terenów zie-

leni. 
3)  Zabrania siň lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urzņdzeŊ usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogņcych pogorszyń stan 
Ōrodowiska, stwarzajņcych uciņżliwoŌci dla 
mieszkaŊców i Ōrodowiska przyrodniczego. 

4)  Dopuszcza siň wolnostojņcy obiekt usługowy 
z zakresu: oŌwiata, zdrowie, sport i rekreacja, 
handel, gastronomia i inne usługi dla ludnoŌci. 

5)  Powierzchnia zabudowy wolno stojņcego 
obiektu usługowego, o którym mowa w pkt 4 
nie może byń wiňksza niż powierzchnia bu-
dynku mieszkalnego. 

6)  Obowiņzuje kolejnoŌń inwestycji, jako pierw-
szy na wydzielonej działce musi powstań bu-
dynek mieszkalny, dopiero po jego odbiorze 

technicznym, może powstań obiekt usługowy, 
o którym mowa w pkt 4. 

7)  Na terenie oznaczonym symbolem MN/24 
utrzymuje siň istniejņcy budynek wielorodzin-
ny. 

8)  Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urzņdzania terenu: 
a)  wysokoŌń nowo realizowanych budynków 

nie może przekroczyń 2 kondygnacji nad-
ziemnych plus poddasze użytkowe, lecz nie 
wiňcej niż 12 m, 

b)  ustala siň jako obowiņzujņce stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowa-
nych budynkach mieszkalnych połaci da-
chowych o spadkach 35−45°, 

c)  obowiņzujņ dachy o symetrycznym ukła-
dzie połaci (w tym dopuszczalne wielospa-
dowe) o pokryciu dachówkņ ceramicznņ 
w kolorze ceglastym lub innymi materia-
łami o fakturze dachówkopodobnej w kolo-
rze ceglastym matowym, 

d)  bryłņ budynku należy nawiņzań do istniejņ-
cej w sņsiedztwie zabudowy o charaktery-
stycznych cechach regionalnych, 

e)  dopuszcza siň stosowanie dachów jedno-
spadowych wyłņcznie w budynkach go-
spodarczych lub towarzyszņcych, 

f)  dopuszcza siň przeznaczanie pod zabudo-
wň (w tym utwardzone nawierzchnie, doj-
Ōcia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymal-
nie do 40% powierzchni działek, pozostałņ 
czňŌń należy użytkowań jako czynnņ biolo-
gicznie (trawniki, zieleŊ ozdobna, ogrody 
itp.), 

g)  w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszņ-
cych (usług wbudowanych) ustala siň 
obowiņzek zapewnienia w granicach terenu 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przebywajņcych okre-
sowo w iloŌciach: 1 miejsce postojowe na 
każde rozpoczňte 25 m2 powierzchni użyt-
kowej funkcji usługowej lecz nie mniej niż 
2 miejsca postojowe. 

9)  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem MN/11 ustala siň strefň zorganizo-
wanej działalnoŌci inwestycyjnej, dla której 
wyznacza siň przeprowadzenie inwestycji 
w ramach jednego inwestora. 

10)  Dla działalnoŌci, o której mowa w pkt 8, obo-
wiņzujņ ustalenia: 
a)  dopuszcza siň realizacjň zabudowy zorgani-

zowanej wyłņcznie przez inwestora, 
b)  przed rozpoczňciem inwestycji, inwestor 

jest zobowiņzany przedstawiń proces eta-
powania zamierzonej inwestycji, 

c)  system komunikacji wewnňtrznej oraz za-
opatrzenie w wodň, kanalizacjň oraz inne 
urzņdzenia i sieci infrastruktury technicznej 
inwestor realizuje samodzielnie, 

d)  inwestycje w zakresie budownictwa miesz-
kaniowego mogņ byń realizowane w nieza-
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leżnych etapach, dla co najmniej jednego 
terenu oznaczonego w planie symbolem 
MN i wyznaczonego liniami rozgraniczajņ-
cymi wraz z drogņ obsługujņcņ ten teren, 

e)  inwestycje w zakresie budownictwa miesz-
kaniowego mogņ uzyskań pozwolenie na 
użytkowanie obiektów po uprzednim kom-
pleksowym uzbrojeniu poszczególnych te-
renów w drogň dojazdowņ wraz z kanaliza-
cja deszczowņ, wodň, energiň elektrycznņ 
i kanalizacjň, 

f)  po zrealizowaniu sieci drogowej i uzbroje-
nia dla danego terenu inwestowanie może 
odbywań siň indywidualnie. 

11)  Dla terenów położonych w strefie ochrony kon-
serwatorskiej, zgodnie z rysunkiem planu obo-
wiņzujņ dodatkowo ustalenia zawarte w § 9. 

12)  Ustalenia dla linii zabudowy i ich odległoŌci 
zostały zawarte w § 6. 
2. RM/(1-5) − przeznaczenie podstawowe − te-

reny zabudowy zagrodowej, dla której ustala siň: 
1)  Dopuszczalne funkcje towarzyszņce: 

a)  usługi nieuciņżliwe wbudowane w czňŌci 
parterowej budynku mieszkalnego, 

b)  urzņdzenia towarzyszņce, 
c)  zieleŊ urzņdzona, 
d)  urzņdzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

za wyjņtkiem linii napowietrznych; 
2)  Zabrania siň lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urzņdzeŊ usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi, do obiektów mogņcych pogorszyń 
stan Ōrodowiska, stwarzajņcych uciņżliwoŌci dla 
mieszkaŊców i Ōrodowiska przyrodniczego. 

3)  Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urzņdzania terenu: 
a)  wysokoŌń zabudowy nie może przekroczyń 

2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
użytkowe, lecz nie wiňcej niż 12 m, 

b)  obowiņzuje stosowanie w budynkach miesz-
kalnych połaci dachowych o spadkach  
30−45°, 

c)  dopuszcza siň stosowanie dachów jedno-
spadowych wyłņcznie w budynkach usługo-
wych, garażowych, gospodarczych lub towa-
rzyszņcych, 

d)  obowiņzujņ dachy o symetrycznym układzie 
połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) 
o pokryciu dachówkņ ceramicznņ w kolorze 
ceglastym lub innymi materiałami o fakturze 
dachówkopodobnej w kolorze ceglastym 
matowym, 

e)  ustala siň minimalny udział powierzchni bio-
logicznie czynnej w zagospodarowaniu 
działki − 40%, 

f)  w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszņ-
cych (usług wbudowanych) ustala siň obo-
wiņzek zapewnienia w granicach terenu 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przebywajņcych okreso-
wo w iloŌciach: 1 miejsce postojowe na każ-

de rozpoczňte 25 m2 powierzchni użytkowej 
funkcji usługowej lecz nie mniej niż 
2 miejsca postojowe. 

4)  Ustalenia dla linii zabudowy i ich odległoŌci 
zostały zawarte w § 6. 

3. ZP/MW/MN/1 – przeznaczenie podstawowe 
– tereny zieleni urzņdzonej z istniejņcņ zabudowņ 
wielorodzinnņ i jednorodzinnņ, Ōredniej intensyw-
noŌci zabudowy: 
1)  Dopuszczalnymi kierunkami przekształceŊ ist-

niejņcej zabudowy jest modernizacja i remonty, 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami szczegól-
nymi. 

2)  Zakaz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej 
i postuluje siň prowadzenie działalnoŌci odtwo-
rzeniowej i rewaloryzacyjnej. 
a)  sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemne-

go należy prowadziń skrajem terenu, zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami i normami, 

b)  uzupełniajņce nasadzenia zieleni w grani-
cach terenu należy wprowadzań w sposób 
nie naruszajņcy istniejņcych wartoŌci Ōrodo-
wiska przyrodniczego, 

3)  Dopuszcza siň lokalizacjň obiektów małej archi-
tektury, urzņdzeŊ zabawowych dla dzieci, wyty-
czanie utwardzonych Ōcieżek dla pieszych. 

4)  Dopuszczalne funkcje towarzyszņce: 
a)  usługi wbudowane, spełniajņce wymogi 

przepisów szczególnych, 
b)  urzņdzenia towarzyszņce. 

5)  Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania istniejņcej zabudowy i urzņdzania terenu: 
a)  należy stosowań dachy o symetrycznych 

układach połaci dachowych (dopuszczalne 
wielospadowe), o pokryciu dachówkņ cera-
micznņ w kolorze ceglastym lub innymi ma-
teriałami o fakturze dachówkopodobnej 
w kolorze ceglastym matowym, o kņcie na-
chylenia połaci dachowej 35−45°. 

6)  Dodatkowo obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 9. 
4. MU/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny 

zabudowy mieszkaniowo – usługowej, dla której: 
1)  Dopuszczalnymi kierunkami przekształceŊ za-

budowy istniejņcej jest modernizacja, remonty 
i rozbudowy istniejņcych budynków, zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami szczególnymi. 

2)  Dopuszczalne funkcje towarzyszņce: 
a)  usługi wbudowane nieuciņżliwe, 
b)  urzņdzenia towarzyszņce, 
c)  zieleŊ urzņdzona, 
d)  urzņdzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

za wyjņtkiem linii napowietrznych. 
3)  Zabrania siň lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urzņdzeŊ usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi, do obiektów mogņcych pogorszyń 
stan Ōrodowiska, stwarzajņcych uciņżliwoŌci 
dla mieszkaŊców i Ōrodowiska przyrodnicze-
go. 

4)  Gabaryty budynków powinny nawiņzywań do 
obiektów sņsiadujņcych. 
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5)  WysokoŌń nowo realizowanej zabudowy nie 
może przekraczań wysokoŌci 2 kondygnacji 
plus poddasze użytkowe, lecz nie wiňcej niż  
12 m. 

6)  Obowiņzujņ dachy o symetrycznym układzie 
połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe), 
o pokryciu dachówkņ ceramicznņ w kolorze 
ceglastym lub innymi materiałami o fakturze 
dachówkopodobnej, w kolorze ceglastym ma-
towym, o kņcie nachylenia połaci dachowej 
35−45°. 

7)  Zakazuje siň stosowania dachów o mijajņcych 
siň połaciach na wysokoŌci kalenicy oraz da-
chów o asymetrycznym nachyleniu połaci. 

8)  Ustala siň obowiņzek sytuowania usług 
w parterach budynków w taki sposób ażeby 
nadań witrynom estetyczny charakter ekspo-
zycyjny. 

9)  Dopuszcza siň usytuowanie lokali usługowych 
na wyższych kondygnacjach pod warunkiem, że 
w parterze znajduje siň inny lokal usługowy. 

10)  Dopuszcza siň przeznaczenie całego obiektu 
pod lokalizacjň usług, przy spełnieniu wymo-
gów w pkt 9. 

11)  Dopuszcza siň lokalizacje dominant architek-
tonicznych. 

12)  Ustala siň obowiņzek zapewnienia w grani-
cach terenu miejsc postojowych dla samo-
chodów użytkowników stałych i przebywajņ-
cych okresowo w iloŌciach: 1 miejsce posto-
jowe na każde rozpoczňte 25 m2 powierzchni 
użytkowej funkcji usługowej lecz nie mniej niż 
2 miejsca postojowe. 

13)  Można lokalizowań urzņdzenia infrastruktury 
technicznej w formie przybudowanej do 
obiektu. 

14)  Ustalenia dla linii zabudowy i ich odległoŌci 
zostały zawarte w § 6. 
5. U/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tere-

ny usług handlu, gastronomii. 
1)  Dopuszczalne kierunki przekształceŊ: 

a)  modernizacja, adaptacje i przebudowy ist-
niejņcych obiektów z zachowaniem dominu-
jņcej funkcji usługowej, z zastrzeżeniem 
zgodnoŌci z obowiņzujņcymi przepisami 
szczególnymi, możliwoŌń lokalizacji nowych 
obiektów, 

b)  zmiany rodzaju realizowanych usług na inne 
usługi komercyjne, z zastrzeżeniem zgodno-
Ōci nowych funkcji z wymogami obowiņzujņ-
cych przepisów szczególnych. 

2)  Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urzņdzania terenu: 
a)  wysokoŌń nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyń 12 m, 
b)  obowiņzujņ dachy o symetrycznym układzie 

połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) 
o pokryciu dachówkņ ceramicznņ w kolorze 
ceglastym lub innymi materiałami o fakturze 
dachówkopodobnej w kolorze ceglastym 
matowym, 

c)  ustala siň jako obowiņzujņce stosowanie 
w budynkach połaci dachowych o spadkach 
35−45°, 

d)  w obiektach usługowych dopuszcza siň sto-
sowanie dachów jednospadowych, w przy-

padkach uzasadnionych wzglňdami użytko-
wymi, 

e)  dopuszcza siň lokalizacjň tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze eks-
pozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do 
demontażu, 

f)  ustala siň możliwoŌń zabudowy maksymal-
nie do 80% powierzchni działki budowlanej, 

g)  ustala siň obowiņzek wyznaczenia w obrňbie 
własnoŌci odpowiedniej liczby miejsc par-
kingowych dla samochodów użytkowników 
stałych i przebywajņcych okresowo oraz zie-
leni izolacyjnej, 

h)  dopuszcza siň sytuowanie w obrňbie wła-
snoŌci urzņdzeŊ towarzyszņcych oraz ele-
mentów reklamowych, zgodnie z obowiņzu-
jņcymi przepisami szczególnymi. 

3)  Dopuszcza siň możliwoŌń wprowadzenia funkcji 
mieszkaniowej dla właŌciciela lub zarzņdcy te-
renu. 

4)  Ustalenia dla linii zabudowy i ich odległoŌci 
zawarte sņ w § 6. 

5)  Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem U/1, dopuszcza siň cel publiczny. 

6)  Dla terenu oznaczonego symbolem U/1 obo-
wiņzujņ działania odtworzeniowe, rewaloryza-
cyjne. 

6. ZP/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
zieleni urzņdzonej, takiej jak parki, ogrody, zieleŊ-
ce, skwery itp. 
1)  Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 

należy prowadziń skrajem terenu, zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami i normami. 

2)  Uzupełniajņce nasadzenia zieleni w granicach 
terenu należy wprowadzań w sposób nie naru-
szajņcy istniejņcych wartoŌci Ōrodowiska przy-
rodniczego. 

3)  Dopuszcza siň lokalizacjň obiektów małej archi-
tektury, urzņdzeŊ zabawowych dla dzieci, wyty-
czanie utwardzonych Ōcieżek dla pieszych. 

7. ZL/(1-3) – przeznaczenie podstawowe – te-
reny lasów. 
1)  Gospodarkň leŌnņ należy prowadziń zgodnie 

z wymogami ochrony Ōrodowiska oraz 
w oparciu o plany urzņdzania lasów. 

2)  Dopuszcza siň możliwoŌń czňŌciowego przezna-
czenia kompleksów leŌnych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowo-sportowe (Ōcieżki zdrowia, Ōcieżki 
dydaktyczne, Ōcieżki rowerowe) pod warunkiem 
wczeŌniejszego uzgodnienia z zarzņdcņ. 

3)  Wszelkņ działalnoŌń należy uzgodniń z odpo-
wiednim nadleŌnictwem. 

8. WS/(1-10) – przeznaczenie podstawowe – 
tereny wód otwartych, płynņcych i stawów rekre-
acyjnych. 
1)  Dopuszcza siň przebudowň, modernizacjň 

i realizacjň nowych urzņdzeŊ wodnych pod wa-
runkiem ich zgodnoŌci z obowiņzujņcymi prze-
pisami szczególnymi. 

2)  Obowiņzuje zakaz zabudowy w odległoŌci do 
5 m od rowów melioracyjnych. 

3)  W odległoŌci 5 m od granicy cieku wyklucza siň 
wszelkie zainwestowania, w tym realizacjň 
ogrodzeŊ, w celu umożliwienia konserwacji cie-
ku. 
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9. R/(1-14) – przeznaczenie podstawowe – te-
reny rolnicze – uprawy polowe. 
1)  Ustala siň zakaz lokalizacji obiektów kubaturo-

wych. 
2)  Dopuszcza siň prowadzenie sieci napowietrznej 

i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami szczególnymi. 

3)  Dopuszcza siň modernizacjň i remont istniejņ-
cych obiektów budowlanych. 

4)  Dopuszcza siň budowň sztucznych zbiorników 
wodnych do celów hodowlanych. 

5)  Dopuszcza siň prowadzenie utwardzonych dróg 
dojazdowych (gospodarczych). 

6)  Dopuszcza siň zalesienie terenu po spełnieniu 
wymogów zawartych w przepisach szczegól-
nych. 

10. EE/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
urzņdzeŊ technicznych – rezerwa na rozbudowň 
istniejņcej kontenerowej stacji transformatorowej 
– użytkowanie z przepisami szczególnymi: 
1)  Granice nie sņ ŌciŌle okreŌlone, zostanņ ustalo-

ne po wydaniu warunków zaopatrzenia w ener-
giň elektrycznņ. Minimalna wielkoŌń działek uza-
leżniona jest od wskazania typu stacji. 

2)  Istnieje możliwoŌń lokalizacji innego urzņdzenia 
technicznego, którego potrzeba wyniknie  
w trakcie realizacji osiedla. 

11. G/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
urzņdzeŊ gazownictwa – stacje redukcyjne gazu na 
działkach wydzielonych – użytkowanie zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

Rozdział 3 

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI 

§ 6. 1. Ustala siň linie rozgraniczajņce prze-
strzeŊ publicznņ w zakresie komunikacji (drogi 
wraz z urzņdzeniami pomocniczymi) i wprowadza 
siň ich nastňpujņcņ klasyfikacjň funkcjonalnņ: 
1)  KDS − droga ekspresowa: 

a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych mini-
malnie 60 m, 

b)  dostňpnoŌń terenów zainwestowanych, 
przez drogi klasy o niższych parametrach 
technicznych, zgodnie z kategoryzacjņ dróg 
publicznych, 

c)  dopuszcza siň, za zgoda właŌcicieli terenów 
sņsiednich, poszerzenia linii rozgraniczajņcych; 

2)  KDZ – droga powiatowa nr 1369, dostňpne bez 
ograniczeŊ, o parametrach drogi zbiorczej: 
a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych =  

20−30 m, 
b)  dostňpnoŌń terenów zainwestowanych, 

przez drogi klasy niższej, zgodnie z kategory-
zacjņ dróg publicznych, 

c)  wystňpuje koniecznoŌń budowy ciņgów pie-
szo-rowerowych wzdłuż zabudowy i poza 
zabudowņ, 

d)  dopuszcza siň wprowadzenie zieleni oraz 
elementów małej architektury, 

e)  dopuszcza siň poszerzenie pasa drogowego 
w liniach rozgraniczajņcych w miejscach pro-
jektowanych zatok autobusowych. 

3)  KDL − droga gminna, dostňpne bez ograniczeŊ, 
o parametrach drogi lokalnej: 
a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych =  

12−15 m, 
b)  wystňpuje koniecznoŌń budowy ciņgów pie-

szo-rowerowych wzdłuż zabudowy i poza 
zabudowņ, 

c)  dopuszcza siň wprowadzenie zieleni oraz 
elementów małej architektury, 

d)  dopuszcza siň organizowanie stanowisk po-
stojowych, 

e)  dopuszcza siň poszerzenie pasa drogowego 
w liniach rozgraniczajņcych w miejscach pro-
jektowanych zatok autobusowych. 

4)  KDD − droga gminna, dostňpna bez ograniczeŊ, 
o parametrach drogi dojazdowej: 
a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych =  

8−10 m, 
b)  dopuszcza siň wprowadzenie zieleni oraz 

elementów małej architektury, 
c)  dopuszcza siň organizowanie stanowisk po-

stojowych, sposób ich jest formņ organizacji 
zagospodarowania tymczasowego. 

5)  KDW – drogi wewnňtrzne, o parametrach drogi 
dojazdowej, obowiņzujņ ustalenia zawarte  
w pkt 3, ppkt a−c. 

6)  KDpj – ciņgi pieszo-jezdne, wŌród zabudowy 
mieszkaniowej istniejņcej i projektowanej, od-
powiadajņce parametrom dróg pożarowych, 
utwardzone, przystosowane do przejazdu po-
jazdów straży pożarnej i obsługi komunalnej 
a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych = min 

6 m. 
2. W obrňbie skrzyżowaŊ obowiņzujņ narożne 

Ōciňcia linii rozgraniczajņcych (trójkņty widoczno-
Ōci) o wymiarach: 
1)  5 m x 5 m – na skrzyżowaniach dróg wewnňtrz-

nych, KDpj, KDD, KDw 
2)  10 m x 10 m – na skrzyżowaniach dróg niższych 

klas z drogņ KDL. 
3. Ustala siň liniň zabudowy nieprzekraczalnņ, 

dla której obowiņzuje lokalizowanie nowej zabu-
dowy w odległoŌci: 
1)  Nie mniejszej niż 3 m od linii rozgraniczajņcej 

drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 
KDpj. 

2)  Nie mniejszej niż 6 m od linii rozgraniczajņcej 
drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 
KDD, KDw i KDL. 

3)  Nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczņ 
obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej. 

4)  Za zgodņ zarzņdcy drogi, dopuszcza siň usytu-
owanie obiektów budowlanych niebňdņcych 
budynkami w odległoŌci mniejszej niż okreŌlo-
ne w ust. 1, 2. 

4. Ustala siň obsługň projektowanych terenów 
z istniejņcej i nowoprojektowanej sieci drogowej. 
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5. Nowe dojazdy powstałe z wtórnych podzia-
łów terenów na działki budowlane nie mogņ byń 
wňższe niż 5,0 m; jeŌli nowy dojazd obsługuje wiň-
cej niż 5 działek budowlanych musi byń ulicņ we-
wnňtrznņ o minimalnej szerokoŌci 8,0 m. 

6. Dopuszcza siň przeprowadzanie liniowej in-
frastruktury technicznej w liniach rozgraniczajņ-
cych dróg, wyłņcznie za zezwoleniem właŌciwego 
zarzņdcy drogi. 

7. Lokalizacja urzņdzeŊ liniowych poza obsza-
rem zabudowanym wzdłuż pasów drogowych 
wymaga odległoŌci, co najmniej 15 m od granicy 
tych pasów. 

8. odległoŌń o której mowa w pkt 7, może byń 
mniejsza po wczeŌniejszym uzgodnieniu z zarzņd-
cņ drogi. 

9. Dopuszcza siň w liniach rozgraniczajņcych 
dróg realizacjň towarzyszņcych obiektów inżynier-
skich, chodników i Ōcieżek rowerowych oraz nie-
zbňdnych urzņdzeŊ technicznych zwiņzanych 
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

10. Istniejņce budynki lub ich czňŌci położone 
w liniach rozgraniczajņcych dróg i ulic mogņ byń 
remontowane i przebudowywane za zgodņ zarzņd-
cy drogi, z zakazem ich rozbudowy i odbudowy. 

11. W liniach rozgraniczajņcych dróg i ulic wy-
sokoŌń słupów oŌwietleniowych uzależniona jest 
od zasiňgu wyznaczonych powierzchni ogranicza-
jņcych wysokoŌń zabudowy: w oznaczonej po-
wierzchni przejŌciowej bocznej, wysokoŌń słupów 
oŌwietleniowych (obiektów trudno dostrzegalnych 
z powietrza) zgodnie z § 8 ust. 10 pkt 1. 

Rozdział 4 

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE 
INFRASTRUKTURY 

§ 7. 1. Docelowo przyjmuje siň zasadň, iż 
wszystkie liniowe elementy infrastruktury tech-
nicznej wraz z towarzyszņcymi urzņdzeniami (np. 
zbiorniki gazu płynnego), powinny byń usytuowa-
ne pod ziemiņ (linie elektroenergetyczne niskiego, 
Ōredniego napiňcia oraz telefoniczne-wyłņcznie 
kablowe) z wyłņczeniem stacji transformatoro-
wych. 

2. Wszelkie nowe sieci uzbrojenia techniczne-
go powinny zostań zaprojektowane kompleksowo 
dla całej wsi i przebiegań w liniach rozgraniczajņ-
cych komunikacji. 

3. Urzņdzenia techniczne, dla których nie 
przewidziano wydzielonych terenów i które nie 
bňdņ mogły byń realizowane w liniach rozgranicza-
jņcych ulic, mogņ byń realizowane w uzasadnio-
nych przypadkach, w terenach prywatnych za zgo-
dņ ich właŌcicieli. 

4. Dopuszcza siň uzbrojenie czňŌci terenu 
przez inwestorów we własnym zakresie. 

5. Obsługň obszaru objňtego planem w zakre-
sie infrastruktury technicznej okreŌla siň nastňpu-
jņco: 
1)  Zaopatrzenie w wodň: 

a)  ustala siň pobór wody z gminnej sieci wodo-
ciņgowej, według technicznych warunków 
przyłņczenia, zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami szczególnymi, 

b)  dopuszcza siň własne ujňcia wodne. 
2)  Kanalizacja sanitarna: 

a)  docelowo ustala siň obowiņzek skanalizowa-
nia obszaru i odprowadzanie Ōcieków sani-
tarnych (bytowych, komunalnych) do 
oczyszczalni Ōcieków. 

b)  zaleca siň system grupowego odprowadza-
nia Ōcieków do kanalizacji oraz oczyszczalni 
Ōcieków, 

c)  dopuszcza siň inne rozwiņzania komplekso-
we za wyjņtkiem indywidualnego rozsņcz-
kowania Ōcieków na działce, 

d)  dopuszcza siň lokalizacjň bezodpływowych 
zbiorników na nieczystoŌci płynne (szamb) 
i wywóz nieczystoŌci do oczyszczalni, ale tyl-
ko do czasu budowy sieci kanalizacyjnej. 

3)  kanalizacja deszczowa: 
a)  dopuszcza siň gromadzenie wód opadowych 

do studni chłonnej na własnym terenie, lub 
doprowadzenie do istniejņcych rowów, 
z uwzglňdnieniem przepisów szczególnych. 

5)  Elektroenergetyka: 
a)  ustala siň zasilanie w energie elektrycznņ 

z stacji transformatorowych z dowiņzaniami 
Ōredniego i niskiego napiňcia, 

b)  dopuszcza siň budowň kontenerowych stacji 
transformatorowych na terenie własnym in-
westora stosownie do potrzeb, 

c)  wielkoŌń działek pod stacje transformatoro-
we należy ustaliń z odpowiednim operato-
rem sieci, na etapie opracowania szczegóło-
wego podziału terenu, 

d)  rozwiņzania techniczne sposobu zasilania 
obiektów okreŌlņ Warunki Przyłņczenia do 
sieci elektroenergetycznej, które okreŌla od-
powiedni operator sieci, 

e)  przez obszar opracowania przebiegajņ linie 
energetyczne wysokiego napiňcia; 110 kV 
Brzeg Dolny – Pasikurowice oraz 110 kV Wo-
łów – Pasikurowice dla których wyznacza siň 
obszary szkodliwego oddziaływania pola 
elektromagnetycznego o szerokoŌci 30 m (po 
15m od osi linii w obu kierunkach), 

f)  dla linii energetycznej wysokiego napiňcia 
400 KV Czarna – Pasikurowice wyznacza siň 
obszary szkodliwego oddziaływania pola 
elektromagnetycznego o szerokoŌci 90 m (po 
45 m od osi linii w obu kierunkach), 

g)  ustala siň strefň wyłņczonņ z budownictwa 
o szerokoŌci 10 m (po 5 m od osi linii) od 
istniejņcej linii napowietrznej Ōredniego na-
piňcia, 

h)  w przypadku zaistnienia kolizji planowanego 
zagospodarowania terenu z istniejņcņ liniņ 
elektroenergetyczna, przebudowa wyżej 
wymienionej linii elektroenergetycznej bň-
dzie możliwa po uzyskaniu z odpowiednim 
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operatorem sieci, warunków na przebudowň 
tej linii i zawarciu stosownej umowy lub po-
rozumienia o przebudowň sieci elektroener-
getycznej. Koszty przebudowy istniejņcej linii 
bňdzie ponosiła gmina lub właŌciciel terenu, 

i)  dopuszcza siň zasilanie w energiň elektrycz-
nņ z alternatywnych Ŏródeł energii, takich jak 
baterie słoneczne. 

6)  Telekomunikacja: 
a)  ustala siň doprowadzanie sieci z sieci tele-

komunikacyjnej, według technicznych wa-
runków przyłņczenia operatora sieci, 

b)  zakaz lokalizacji masztów telefonii cyfrowej. 
7)  Zaopatrzenie w ciepło: 

a)  zaleca siň ogrzewanie gazowe lub inne 
z ekologicznych Ŏródeł zasilania, zgodnie 
z przepisami szczególnymi, 

b)  dopuszcza siň ogrzewanie tradycyjnymi me-
todami, koks, drewno, wňgiel. 

8)  Gospodarka odpadami: 
a)  stałe odpady bytowo-gospodarcze groma-

dziń w sposób zapewniajņcy ochronň Ōro-
dowiska do kontenerów zlokalizowanych na 
terenie własnym, przy zapewnieniu ich sys-
tematycznego wywozu na zorganizowane 
wysypisko odpadów komunalnych i uniesz-
kodliwiań według przyjňtego na terenie gmi-
ny systemu i zgodnie z przepisami szczegól-
nymi z uwzglňdnieniem segregacji. 

4)  Zaopatrzenie w gaz: 
a)  zgodnie z koncepcjņ gazyfikacji gminy, 
b)  przez obszar opracowania przebiega gazo-

ciņg wysokiego ciŌnienia gazu ziemnego Dn 
200 o ciŌnieniu 6,4 MPa, dla którego obowiņ-
zuje strefa ochronna o szerokoŌci 60 m (po 
30 m od osi linii, w obu kierunkach), 

c)  przez obszar opracowania przebiega gazo-
ciņg wysokiego ciŌnienia gazu ziemnego Dn 
150 o ciŌnieniu 6,3 MPa, dla którego obowiņ-
zuje strefa ochronna o szerokoŌci 40 m (po 
20 m od osi linii, w obu kierunkach, 

d)  dla przebiegu gazociņgu okreŌla siň strefň 
ochronnņ okreŌlonņ na rysunku planu, liczņc 
od Ōcianki gazociņgu, 

e)  w granicach strefy ochronnej sieci gazowej 
dopuszcza siň budowň nowej sieci gazowej 
tak, aby nowy gazociņg wraz ze strefņ kon-
trolowanņ zawierał siň w strefie ochronnej 
od istniejņcego gazociņgu, 

f)  w granicach strefy ochronnej sieci gazowej, 
o której mowa w ppkt. b, c, zarzņdca sieci 
jest uprawniony do zapobiegania działalno-
Ōci mogņcej mień negatywny wpływ na jej 
trwałoŌń i prawidłowņ eksploatacjň, 

g)  ustala siň obowiņzek uzgodnienia z zarzņdcņ 
sieci lokalizacjň obiektów wzdłuż strefy przed 
wydaniem pozwolenia na budowň, 

h)  w strefie ochronnej obowiņzuje zakaz lokali-
zacji wszelkiej zabudowy, 

i)  obowiņzuje zapewnienia swobodnego do-
jazdu do sieci infrastruktury technicznej oraz 
swobodnego przemieszczania siň wzdłuż ga-
zociņgu, 

j)  dopuszcza siň prowadzenie sieci podziem-
nego uzbrojenia technicznego po uzgodnie-

niu ich przebiegu i na warunkach okreŌlo-
nych przez zarzņdcň sieci gazowej, 

k)  okreŌla siň zakaz sadzenia drzew i krzewów 
w pasie 4 m (po 2 m od osi gazociņgu pod-
czas eksploatacji, 

l)  zakaz prowadzenia działalnoŌci mogņcej za-
groziń trwałoŌci gazociņgu podczas eksplo-
atacji, 

m)  dopuszcza siň prowadzenie krótkich odcin-
ków sieci gazowej (maksymalnie Ōredniego 
ciŌnienia) poza liniami rozgraniczajņcymi 
ulic, w uzgodnieniu z właŌcicielami nieru-
chomoŌci, wymagane jest formalne ustale-
nie zasad dostňpnoŌci w sytuacjach awaryj-
nych lub w celu modernizacji sieci, 

n)  na obszarze objňtym opracowaniem dopusz-
cza siň lokalizacjň zbiorników gazu płynnego. 

Rozdział 5 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA 

§ 8. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenu wynikajņce z potrzeby ochrony Ōrodowiska 
przyrodniczego, zdrowia ludzi oraz ochrony grun-
tów rolnych i leŌnych: 

1. Wszelka działalnoŌń w obrňbie terenu objň-
tego planem winna respektowań obowiņzujņce 
przepisy szczególne dotyczņce ochrony i kształto-
wania Ōrodowiska, 

2. Ustala siň zakaz lokalizacji funkcji mogņcych 
pogorszyń stan Ōrodowiska i szczególnie szkodli-
wych dla Ōrodowiska. 

3. UciņżliwoŌń prowadzonej działalnoŌci w za-
kresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeŊ po-
wietrza, substancji złowonnych oraz nie jonizujņ-
cego promieniowania elektromagnetycznego, nie 
może powodowań przekroczenia granic własnoŌci 
terenu na jakim jest lokalizowana. 

4. Bezwzglňdnie zabrania siň wprowadzania 
nieoczyszczonych Ōcieków do wód powierzchnio-
wych, podziemnych oraz gruntów. 

5. Powierzchnie terenów komunikacji i parkin-
gów należy wykonań w sposób uniemożliwiajņcy 
przenikanie zanieczyszczeŊ ropopochodnych do 
podłoża i wód gruntowych. 

6. Na terenie objňtym planem dopuszcza siň 
wszelkie działania na rzecz poprawy stanu Ōrodo-
wiska niezależnie od tego czy sņ one bezpoŌrednio 
zwiņzane z ustalonņ funkcjņ terenu. 

7. Na terenach mieszkaniowych zaleca siň 
wprowadzenie zieleni wysokiej. 

8. Z racji wystňpowania gleb III klasy bonita-
cyjnej zaleca siň maksymalne wykorzystanie czňŌci 
działek budowlanych na cele uprawowo-warzywne 
oraz minimalizowanie powierzchni utwardzonej 
działek. 

9. Ustala siň ochronň obrzeży zbiorników 
wodnych i wód płynņcych: 
1)  Utrzymanie urzņdzeŊ melioracji wodnych 

szczegółowych należy do zainteresowanych 
właŌcicieli gruntów, a jeżeli urzņdzenia te sņ ob-
jňte działalnoŌciņ spółki wodnej – do tej spółki. 

2)  OkreŌla siň granicň strefy ochrony biologicznej 
cieku odległoŌci 5 m od rowów melioracyjnych 
– należy rozumień jņ jako nieprzekraczalnņ liniň 
zabudowy. 
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3)  W przypadku realizacji inwestycji na gruntach 
zdrenowanych wprowadza siň obowiņzek prze-
budowy systemu drenarskiego (po stosownych 
uzgodnieniach z właŌciwym organem do spraw 
melioracji). 

4)  Wszelkie uszkodzenia systemu drenarskiego 
w trakcie prowadzenia prac ziemnych, winny 
byń zgłaszane właŌciwemu organowi ds. melio-
racji i naprawiane pod nadzorem uprawnionego 
inspektora na koszt inwestora. 

5)  Wszelkie działania inwestycyjne w bezpoŌred-
nim sņsiedztwie rowów melioracyjnych należy 
prowadziń po uzgodnieniu z ich zarzņdcņ oraz 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami. 

6)  Zarurowanie lub likwidacja rowów melioracyj-
nych oraz ewentualna zmiana ich przebiegu 
możliwa jest wyłņcznie na warunkach okreŌlo-
nych przez zarzņdcň rowów, po przeprowadze-
niu badaŊ gruntowych i wykonaniu dokumen-
tacji melioracyjnej uzgodnionej z organem ds. 
melioracji w celu wyeliminowania możliwoŌci 
zalania wodami deszczowymi terenów budow-
lanych. 

7)  W celu zapewnienia możliwoŌci prowadzenia 
prac zwiņzanych z regulacjņ i utrzymaniem 
urzņdzeŊ wodnych, przy rowach melioracyjnych 
wprowadza siň wymóg pozostawienia w tere-
nach inwestycyjnych pasów wolnych od zain-
westowania o szerokoŌci 5,0 m (od górnej kra-
wňdzi rowu) po obu stronach rowów. 

8)  Odprowadzenie wód opadowych do rowów 
melioracyjnych oraz wszelkie kolizje z urzņdze-
niami wodno-melioracyjnymi, wymagajņ uzy-
skania zgody ich właŌcicieli. 

9)  Za zgodne z planem uznaje siň zarurowanie 
oraz przekształcenie w kanalizacjň deszczowņ 
rowów znajdujņcych siň w liniach rozgranicza-
jņcych dróg, ulic i ciņgów pieszo-jezdnych (po 
uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia od zarzņd-
cy cieku). 

10. Strefy zwiņzane z obsługņ lņdowiska Wro-
cław – Szymanów: 
1)  Na całym obszarze objňtym planem, położonym 

w zasiňgu wyznaczonych powierzchni ograni-
czajņcych wysokoŌci zabudowy, obowiņzujņ 
rzňdne podane w metrach nad poziom morza: 
− w powierzchni wewnňtrznej poziomej, obo-

wiņzuje stała dopuszczalna całkowita wyso-
koŌń zabudowy oraz drzew do rzňdnej 163 m 
n.p.m.; 

− w powierzchni przejŌciowej bocznej o nachy-
leniu 1 : 7, dopuszczalna całkowita wysokoŌń 
zabudowy oraz drzew bňdzie zmienna 
w zależnoŌci od lokalizacji, a w przypadku 
obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza, 
takich jak: napowietrzne linie, słupy oŌwie-
tleniowe, maszty wolno stojņce, anteny, ko-
miny itp. ich wysokoŌń powinna zostań po-
mniejszona, o co najmniej 10 m od dopusz-
czalnej całkowitej wysokoŌci obowiņzujņcej 
w miejscu ich lokalizacji. Granice zasiňgu 

powierzchni i rzňdne oznaczono na rysunku 
planu. 

2)  Na obszarze wyznaczonym powierzchniņ przej-
Ōciowņ bocznņ do lņdowiska obowiņzuje zakaz 
lokalizacji nowych napowietrznych linii energe-
tycznych, teletechnicznych itp. 

3)  Na obszarze wyznaczonym powierzchniņ przej-
Ōciowņ bocznņ do lņdowiska obowiņzuje nakaz 
skablowania napowietrznych linii energetycz-
nych, teletechnicznych itp. 

4)  Na obszarze wyznaczonym powierzchniņ przej-
Ōciowņ bocznņ do lņdowiska obowiņzuje nakaz 
uzgadniania obiektów budowlanych w tym 
trudno dostrzegalnych z powietrza z Prezesem 
Urzňdu Lotnictwa Cywilnego. 

5)  Na całym obszarze zaleca siň stosowanie tech-
nologii i materiałów budowlanych przeciwdzia-
łajņcych negatywnemu wpływowi hałasu 
w zwiņzku z możliwoŌciņ wystňpowania uciņż-
liwoŌci hałasowej. 

6)  Całkowitņ, maksymalnņ wysokoŌń obiektów 
budowlanych należy obliczyń odejmujņc od 
podanej rzňdnej dopuszczalnej całkowitej wy-
sokoŌci, rzňdnņ terenu w najwyższym punkcie 
na działce. Dopuszczalnej wysokoŌci nie mogņ 
przekraczań żadne urzņdzenia stałe i tymczaso-
we umieszczone na dachach, kominach, masz-
tach itp. 

7)  OkreŌlone w powierzchniach ograniczajņcych 
maksymalne rzňdne bňdņce dopuszczalnymi 
całkowitymi wysokoŌciami nie oznaczajņ, że 
okreŌlonņ w § 5 wysokoŌci obiektów budowla-
nych można przekraczań do maksymalnych 
wartoŌci dopuszczalnych. 

8)  Wszystkie obiekty budowlane stałe i tymczaso-
we o wysokoŌci 50 m n.p.t. (nad poziom terenu) 
i wiňcej winny byń zgłaszane do Prezesa Urzňdu 
Lotnictwa Cywilnego oraz innego organu nad-
zoru nad lotnictwem wojskowym. 

9)  Wszystkie istniejņce obiekty budowlane 
o wysokoŌci 100 m n.p.t. i wiňcej sņ przeszko-
dami lotniczymi i tak jak inne obiekty przekra-
czajņce dopuszczalne wysokoŌci wyznaczone 
powierzchniami ograniczajņcymi – podlegajņ 
zgłoszeniu do Prezesa Urzňdu Lotnictwa Cywil-
nego i wymagajņ oznakowania znakami prze-
szkodowymi. 

§ 9. Szczególne zasady zagospodarowania te-
renu wynikajņce z potrzeb ochrony Ōrodowiska 
kulturowego dla zapewnienia właŌciwej ochrony 
dóbr kultury wyznacza siň strefy ochrony konser-
watorskiej: 

1. Strefa „B” ochrony konserwatorskiej obej-
muje obszary, w których elementy dawnego ukła-
du przestrzennego miejscowoŌci lub jej czňŌci, tzn. 
rozplanowanie, kształt zewnňtrzny zabudowy, 
a także jej powiņzania z zieleniņ i krajobrazem za-
chowały siň w stosunkowo dobrym stanie i całoŌń 
stanowi wartoŌń kulturowņ w skali lokalnej. 
1)  Wyznaczona dla historycznego siedliska wsi 

Rogoż wraz z parkiem wpisanym do rejestru 
zabytków decyzjņ nr 530/W z dnia 31.01.1984 r. 

2)  W strefie „B” obowiņzujņ nastňpujņce wymogi 
konserwatorskie: 
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a)  zachowań i weksponowań elementy histo-
rycznego układu przestrzennego, tj. rozpla-
nowanie dróg, ulic, linie zabudowy, kompo-
zycje wnňtrz urbanistycznych, kompozycjň 
zabudowy, zespoły zabudowy oraz kompo-
zycjň zieleni, 

b)  zachowań historyczne nawierzchnie ciņgów 
komunikacyjnych, 

c)  obiekty o wartoŌciach zabytkowych można 
poddań restauracji i modernizacji technicznej 
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej 
funkcji do wartoŌci obiektu i zachowaniem 
jego zabytkowego charakteru, 

d)  wszelka działalnoŌń inwestycyjna musi 
uwzglňdniań istniejņce już zwiņzki prze-
strzenne i planistyczne, 

e)  obowiņzujņ działania odtworzeniowe 
i rewaloryzacyjne, zarówno w przypadku 
przyrodniczych elementów krajobrazu, jak 
w stosunku do historycznej struktury tech-
nicznej, instalacji wodnych, sieci komunika-
cyjnych oraz obiektów zabytkowych znajdu-
jņcych siň w wojewódzkiej i gminnej ewi-
dencji zabytków, 

f)  należy preferowań te inwestycje, które sta-
nowiņ rozszerzenia lub uzupełnienia już ist-
niejņcych form zainwestowania terenu, przy 
założeniu maksymalnego zachowania 
i utrwalenia istniejņcych już relacji oraz pod 
warunkiem, iż nie kolidujņ one z historycz-
nym charakterem obiektu, 

g)  przy inwestycjach zwiņzanych z moderniza-
cjņ, rozbudowņ, przebudowņ obiektów ist-
niejņcych wymaga siň nawiņzania gabary-
tami, sposobem kształtowania bryły i użyty-
mi materiałami elewacyjnymi do miejscowej 
tradycji architektonicznej, w przypadku ist-
niejņcego obiektu – po rozbudowie budynek 
powinien tworzyń spójnņ kompozycjň 
z istniejņcņ czňŌciņ, 

h)  nowa zabudowa winna byń zharmonizowana 
z historycznņ kompozycjņ przestrzenno- 
-architektonicznņ w zakresie lokalizacji, roz-
planowania, skali, ukształtowania bryły, 
w tym kształtu i wysokoŌci dachu, poziomu 
posadowienia parteru, użytych form archi-
tektonicznych, podziałów otworów okien-
nych i drzwiowych, materiału oraz przy na-
wiņzaniu do historycznej zabudowy danej 
miejscowoŌci, 

i)  nowe budynki winny byń lokowane jako uza-
sadnione historycznie uzupełnienie prze-
strzeni, 

j)  lokalizacja nowej zabudowy w obrňbie ze-
społu folwarcznego możliwa jest wyłņcznie 
w miejscu nieistniejņcych historycznych bu-
dynków lub jako logiczne uzupełnienie ukła-
du tej zabudowy, z nawiņzaniem do form hi-
storycznych, 

k)  zakaz zabudowy majdanu folwarcznego, 

l)  w obrňbie folwarku zakazuje siň budowy si-
losów w obrňbie podwórza. Dopuszcza siň 
silosy na tym terenie jako wbudowane 
w obiekty folwarczne, w formie obudowanej, 
w miejscu nieistniejņcych obiektów histo-
rycznych, 

m)  zakaz urzņdzania w obrňbie zespołu fol-
warcznego złomowisk i składowisk, 

n)  nowa zabudowa nie może dominowań nad 
zabudowņ historycznņ, 

o)  stosowań historyczny rodzaj pokrycia da-
chowego (dachówka ceramiczna lub cemen-
towa w kolorze ceglastym, matowym), 

p)  w obiektach historycznych, które posiadały 
inne pokrycie dachowe niż ceramiczne sto-
suje siň pokrycie historyczne właŌciwe dla 
danego obiektu, 

q)  kolorystyka obiektów winna uwzglňdniań 
walory estetyczne otoczenia jak i rozwiņzania 
kolorystyczne wystňpujņce w zabudowie hi-
storycznej wsi, 

r)  elementy dysharmonizujņce, nie spełniajņce 
warunków ochrony strefy konserwatorskiej, 
winny byń usuniňte lub poddane odpowied-
niej przebudowie; analogicznie należy po-
stňpowań w stosunku do innych elementów 
zniekształcajņcych założenie historyczne, 

s)  zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako 
materiały okładzinowe 

t)  zakaz budowy ogrodzeŊ betonowych 
z elementów prefabrykowanych; formň, ma-
teriał i wysokoŌń ogrodzeŊ nawiņzań do lo-
kalnych, historycznych ogrodzeŊ, 

u)  zakazuje siň lokalizacji urzņdzeŊ technicz-
nych o gabarytach kolidujņcych z krajobra-
zem kulturowym obszaru, 

v)  zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych 
i masztów zwiņzanych z urzņdzeniami prze-
kaŎnikowymi telekomunikacji, 

w)  zakaz lokalizacji elementów wysokoŌcio-
wych instalacji odnawialnych Ŏródeł energii, 

y)  umieszczanie reklam lub innych tablic nie 
zwiņzanych bezpoŌrednio z danym obiektem 
i stanowiņcych na obiekcie lub obszarze 
element obcy, jest zabronione, 

z)  dopuszczalne jest umiejscawianie tablic in-
formacyjnych instytucji lub szyldów sklepów 
i zakładów w miejscach na to wyznaczonych, 
we właŌciwej, nie agresywnej formie, 

Ŏ)  wyklucza siň możliwoŌń prowadzenia napo-
wietrznych linii teletechnicznych i energe-
tycznych, 

ż)  wprowadza siň wymóg uzgadniania z wła-
Ōciwym Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków wszelkich działaŊ inwestycyjnych, 
remontów, przebudów i modernizacji oraz 
zmiany funkcji obiektów budowlanych, jak 
i wznoszenia nowych budynków, a także po-
działów nieruchomoŌci. 

2. Na obszarze opracowania planu wystňpujņ 
stanowiska archeologiczne, dla których ustala siň 
nastňpujņce wymogi: 
1)  Na obszarze stanowisk archeologicznych do-

puszcza siň uprawy rolnicze, ogrodowe itp., 
przy czym należy unikań zbyt głňbokiej orki, 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa DolnoŌlņskiego Nr 150 – 15400 – Poz. 2359 

 

stanowiņcej zagrożenie dla znajdujņcych siň 
w ziemi zabytków archeologicznych. 

2)  Na obszarze stanowisk archeologicznych do-
puszczalne jest lokalizowanie inwestycji na te-
renie stanowiska archeologicznego, pod wa-
runkiem uzgodnienia i uzyskania zezwolenia od 
Inspekcji Zabytków Archeologicznych właŌci-
wego oddziału Służby Ochrony Zabytków oraz 
przeprowadzenia ratowniczych badaŊ arche-
ologicznych metodņ wykopaliskowņ. Badania te 
uwolniņ teren przeznaczony pod inwestycjň od 
archeologicznej substancji zabytkowej i umoż-
liwiņ jednoczeŌnie przeprowadzenie tejże inwe-
stycji. W takim przypadku badania archeolo-
giczne prowadzone sņ na koszt Inwestora, który 
zobowiņzany jest zleciń ich wykonanie wybranej 
przez siebie instytucji, firmie lub archeologowi 
uprawnionym do ich wykonywania. Wyniki tych 
badaŊ decydujņ o możliwoŌci kontynuowania 

prac budowlanych, koniecznoŌci zmiany tech-
nologii lub ewentualnie o ich zaniechaniu 
i zmianie przeznaczenia terenu. 

3)  Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych 
lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego 
istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem jest 
zobowiņzany: 

a)  wstrzymań wszelkie roboty mogņce uszkodziń 
lub zniszczyń odkryty przedmiot, 

b)  zabezpieczyń, przy użyciu dostňpnych Ōrodków, 
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

c)  niezwłocznie zawiadomiń o tym właŌciwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a jeŌli 
nie jest to możliwe, właŌciwego burmistrza, 

d)  Wójt jest zobowiņzany niezwłocznie, nie dłużej 
niż w terminie 3 dni, przekazań wojewódzkiemu 
konserwatorowi zabytków przyjňte zawiado-
mienie. 

Rogoż Obszar AZP 78-29 

Lp. nr stanowiska okreŌlenie datowanie uwagi 
1. stan. nr 1/31 Ōlad osadnictwa z epoki kamienia  

Ōlad osadnictwa z okresu póŎnego Ōredniowiecza 
2. stan. nr 2/32 Ōlad osadnictwa z okresu póŎnego Ōredniowiecza  

 
3. Strefa „OW” obserwacji archeologicznej 

obejmuje miejscowoŌń o metryce Ōredniowiecznej 
i nowożytnej w granicach jej współczesnego sie-
dliska oraz obszarów o zachowanych reliktach 
pradziejowego i historycznego osadnictwa. 
1)  Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w jej obrň-

bie podlegajņ nastňpujņcemu ustaleniu: 
a)  wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym 

obszarze zwiņzane z pracami ziemnymi nale-
ży uzgodniń z DolnoŌlņskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków co do konieczno-
Ōci ich prowadzenia pod nadzorem arche-
ologicznym i za pozwoleniem Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków, 

b)  nadzór archeologiczny i ratownicze badania 
archeologiczne mogņ byń wykonywane je-
dynie przez uprawnionego archeologa. 

4. Obiekty i zespoły wpisane do rejestru za-
bytków, objňte sņ wszelkimi rygorami prawnymi 
wynikajņcymi z treŌci odpowiednich aktów praw-
nych, w tym przede wszystkim objňte sņ rygorami 
ochrony konserwatorskiej wynikajņcymi z przepi-
sów szczególnych. 
1)  Wpisem do rejestru zabytków na obszarze pla-

nu objňto nastňpujņce obiekty: 
a)  park, k. XIX w., wpisany do rejestru  

nr: 530/W z dnia 31.01.1984. 
2)  OdnoŌnie obiektów zabytkowych obwiņzuje 

bezwzglňdny priorytet wymagaŊ i ustaleŊ kon-
serwatorskich nad wzglňdami wynikajņcymi 
z działalnoŌci inwestycyjnej. 

3)  Należy dņżyń do pełnej rewaloryzacji zabytków. 
4)  Rygory te obowiņzujņ niezależnie od położenia 

budowli czy innego wpisanego do rejestru za-
bytków obiektu w poszczególnych strefach 
ochrony konserwatorskiej. 

5)  Wszelkie działania podejmowane przy zabyt-
kach wymagajņ pisemnego pozwolenia właŌci-
wego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

5. Obiekty objňte ewidencjņ zabytków (lista 
obiektów objňtych ewidencjņ zabytków podlega 
sukcesywnemu uzupełnianiu i nie może byń trak-
towana jako zamkniňta). 
1)  Dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków 

obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 
a)  Należy zachowań lub odtworzyń. 
b)  Należy utrzymań, a w zniszczonych fragmen-

tach odtworzyń historyczny detal architekto-
niczny. 

c)  Należy zachowań kształt, rozmiar i rozmiesz-
czenie otworów zgodnie z historycznym wi-
zerunkiem budynku. 

d)  Należy utrzymań lub odtworzyń oryginalnņ 
stolarkň okien i drzwi. 

e)  Należy zachowań oryginalne elewacje z ich 
wystrojem architektonicznym. 

f)  Wskazane jest stosowanie kolorystyki na-
wiņzujņcej do stosowanej w przeszłoŌci. 

g)  Elementy powierzchniowe instalacji tech-
nicznej projektowań i montowań z zachowa-
niem wartoŌci zabytkowych. 

h)  Przed podjňciem prac projektowych należy 
uzyskań wytyczne konserwatorskie odnoŌnie 
planowanych prac. 

i)  Nowe inwestycje, podziały nieruchomoŌci, 
remonty, przebudowy, rozbudowy, nadbu-
dowy i rozbiórki, należy uzgadniań z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków. 

2)  Wykaz obiektów wpisanych do ewidencji zabyt-
ków:
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Lp. Obiekt Adres Wiek 
1. 2. 3. 4. 
1. Zespół folwarczny: budynek mieszkalny ul. Parkowa 84 koniec XIX, XX w. 
2. budynek mieszkalny ul. Lipowa 6 ok. 1880 r. 
3. budynek mieszkalny ul. Lipowa 10 pocz. XX w. 
4. budynek mieszkalny ul. Lipowa 15 dat. 1922 r. 

 
Rozdział 6 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 10. Warunki podziału terenu na działki. 
Ustala siň minimalne powierzchnie nowo wydzie-
lanych działek: 
1)  w zabudowie oznaczonej symbolem MN (jedno-

rodzinnej) = 1 000 m2, 
2)  w zabudowie oznaczonej symbolem MN (bliŎ-

niaczej) = 600 m2, 
3)  w zabudowie oznaczonej symbolem MU =  

1 200 m2, 
4)  w zabudowie oznaczonej symbolem RM, = 

1 500 m2. 
5)  w zabudowie oznaczonej symbolem U, =  

1 000 m2. 

§ 11. Ustala siň stawkň procentowņ służņcņ 
naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, 
z póŎniejszymi zmianami) w wysokoŌci 30%. 

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Wójtowi Gminy Wisznia Mała. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa DolnoŌlņskiego. 
 
 

Przewodniczņcy Rady Gminy: 
Tadeusz Wyrwas 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr V/XXXVII/ 
/209/10 Rady Gminy Wisznia Mała  
z dnia 28 kwietnia 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr V/XXXVII/ 
/209/10 Rady Gminy Wisznia Mała  
z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG NA PODSTAWIE ART. 20 UST. 1 

 
LP. DATA 

WPŁY
WU, 

UWA-
GI 

NAZWISKO 
I IMIŇ, NAZWA 

JEDNOSTKI 
ORGANIZA-

CYJNEJ 
I ADRES 

ZGŁASZAJŅ-
CEGO UWAGI 

OZNACZENIE 
NIERUCHO-

MOŋCI, KTÓ-
REJ DOTYCZY 

UWAGA 

TREŋŃ 
UWAGI 

USTALENIA 
PROJEKTU MPZP 

DLA 
NIERUCHOMOŋCI 
KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA 

ROZSTRZYGNIŇCIE 
RADY GMINY 

UWAGI 

UWAGA 
UWZGLŇD-

NIONA 

UWAGA 
NIE UWZGLŇD-

NIONA 

1 2 3 5 4 6 7 8 9 
1. 16.03.2

010 
Maciej  

SteliŊski 
dz. nr 223/2, 
223/4, 223/6, 
223/8, 223/10, 

223/11, 223/12, 
223/13 

zmiana 
przezna-
czenia 

działek lub 
likwidacja 

zakazu 
zabudowy 

R/13 --- nie uwzglňdnio-
no 

wykracza 
poza zasiňg 

terenów 
mieszka-
niowych 

wyznaczony 
w studium 

2. 16.03.2
010 

Maciej  
SteliŊski 

dz. nr 223/3, 
223/5 

zmiana 
przezna-
czenia 

działek lub 
likwidacja 

zakazu 
zabudowy 

R/13 --- nie uwzglňdnio-
no 

wykracza 
poza zasiňg 

terenów 
mieszka-
niowych 

wyznaczony 
w studium 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr V/XXXVII/ 
/209/10 Rady Gminy Wisznia Mała  
z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU, INWESTYCJI 
W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCEJ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
Rozstrzygniňcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717, ze zm.) 
1. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano Prognozň skutków 

finansowych uchwalenia zmiany planu zawierajņcņ: 
• Analizň i charakterystykň ustaleŊ projektu planu 
• Analizň lokalnego rynku nieruchomoŌci 
• Analizň dochodów gminy wynikajņcych z: 
−  
−  
−  
− Opłat od czynnoŌci cywilnoprawnych 
• Analizň kosztów gminy wynikajņcych z: 
− Wykupu nieruchomoŌci na cele publiczne 
− Kosztów infrastruktury technicznej 
− Odszkodowania za spadek wartoŌci nieruchomoŌci 
− Spadek podatku od nieruchomoŌci 
Z ww. prognozy wynika synteza wydatków i wpływów bezpoŌrednio zwiņzana z realizacjņ zmiany 

funkcji terenu, której celem jest efektywniejsze zagospodarowanie przestrzeni oraz osiņgniňcie wymier-
nych korzyŌci ekonomicznych. 

Zestawienie prognozowanych wydatków i wpływów zwiņzanych bezpoŌrednio z infrastrukturņ 
technicznņ 

 
Prognozowane skutku finansowe 

Szacunkowe dochody Opłata planistyczna 1 576 924 
Opłata adiacencka 733 229,0 
Wzrost podatku od nieruchomoŌci - gruntowych 1 455 090,00 
Wzrost podatku od nieruchomoŌci - budynki 81 137,07 
Sprzedaż gruntów gminnych 0,00 
Wzrost opłaty od czynnoŌci cywilnoprawnych 216 176,21 
Suma dochodów 4 062 556,28 

Szacunkowe koszty Wykup gruntów na cele publiczne 0,00 
Koszty urzņdzenia zieleni publicznej 0,00 
Koszty drogowej infrastruktury technicznej 6 969 100,99 
Odszkodowania za spadek wartoŌci nieruchomoŌci 0,00 
Spadek podatku od nieruchomoŌci 0,00 
Suma kosztów 6 969 100,99 

Suma kosztów i dochodów -2 906 544,71 
Z analizy skutków finansowych wynika, że rozwój terenów przewidziany w planie skutkuje dodat-

kowymi nakładami finansowymi dla budżetu gminy. 
Nowe tereny zabudowy mieszkaniowej sņ korzystnņ zmianņ w planie powodujņc wzrost podatku od 

nieruchomoŌci oraz potencjalnie mogņ przynieŌń dochody wynikajņce z opłaty planistycznej i opłaty od 
czynnoŌci cywilno- prawnych. 

Stwierdzone koszty wynikajņ głównie z nakładów poniesionych na realizacjň układu infrastruktury 
technicznej. Koszty te przeważajņ w znacznej mierze prognozowane dochody, jednak w celu ich realizacji 
gmina może starań siň o Ōrodki zewnňtrzne. 

Analiza finansowa planu wykazuje, że ustalenia projektu planu mogņ doprowadziń do zwiňkszenia 
wydatków gminy. Bňdņ to jednak wydatki poniesione na rozwój układu infrastruktury technicznej, na 
które gmina może uzyskań Ōrodki zewnňtrzne. Nakłady te sņ jednak koniecznie potrzebne aby umożliwiń 
prawidłowy rozwój terenów, który w póŎniejszych latach bňdzie generował same dochody. 
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