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UCHWAŁA NR XXXVI/291/09 RADY GMINY DMOSIN 

  
 z dnia 7 grudnia 2009 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dmosin 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 
1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 
1241) oraz art. 14 ust. 8, art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 
2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) w związku z uchwałą 
Rady Gminy Dmosin Nr VII/54/03 z dnia 24 lipca 
2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Dmosin zmienioną uchwałami Rady 
Gminy Dmosin: Nr XIV/86/04 dnia 30 kwietnia  
2004 r., Nr XXII/118/04 z dnia 29 grudnia 2004 r., Nr 
XXVIII/161/05 z dnia 29 sierpnia 2005 r. i Nr 
XXXIV/200/06 z dnia 17 marca 2006 r., Nr 
XVIII/171/08 z dnia 31 marca 2008 r. i Nr XIX/173/08 z 
dnia 23 kwietnia 2008 r. Rada Gminy Dmosin uchwa-
la, co następuje: 

Częņć I 
Przepisy ogólne 

 
Rozdział 1 

Zakres spraw regulowanych uchwałą i objaņnienie 
uŊytych w uchwale okreņleń 

 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego dla częņci gminy 
Dmosin w granicach wyznaczonych na załączniku 
graficznym, zwany dalej „planem”, z:  
1)  załącznikiem Nr 1 zawierającym:  
 a)  oznaczenia rysunku planu,  
 b)  wyrys ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
Dmosin,  

 c)  podział rysunku planu na arkusze od 1 do 
64,  

 d)  schemat jednostek strukturalnych;  
2)  załącznikiem Nr 2 – rysunkiem planu wykonanym 

na mapie sytuacyjno-wysokoņciowej w skali 1:2 
000, w podziale na arkusze od 1 do 64;  

3)  załącznikiem Nr 3 - rozstrzygnięciem o sposo-
bie rozpatrzenia uwag do projektu planu wnie-
sionych w okresie wyłoŊenia do publicznego 
wglądu;  

4)  załącznikiem Nr 4 - rozstrzygnięciem o sposo-
bie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z 
zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą 
do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich 
finansowania.  
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2. Granice planu wyznaczają w częņci grani-
ce administracyjne gminy Dmosin oraz granice 
terenów według uchwały Rady Gminy Dmosin Nr 
XIV/86/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r., Nr XXII/118/04 
z dnia 29 grudnia 2004 r., Nr XXVIII/161/05 z dnia 29 
sierpnia 2005 r. i Nr XXXIV/200/06 z dnia 17 marca 
2006 r., Nr XVIII/171/08 z dnia 31 marca 2008 r. i Nr 
XIX/173/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r.  

3. Stwierdza się, Ŋe niniejszy miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego gminy Dmosin 
jest zgodny z ustaleniami Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Dmosin.  

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest podniesienie poziomu warunków Ŋycia 
mieszkańców poprzez:  
1)  tworzenie warunków dla prowadzenia działalno-

ņci lokalizacyjnej umoŊliwiającej wielofunkcyjny 
rozwój gminy z uwzględnieniem zasady rozwoju 
zrównowaŊonego;  

2)  ochronę wartoņci ņrodowiska przyrodniczego i 
krajobrazowego gminy oraz dziedzictwa histo-
ryczno-kulturowego;  

3)  poprawę ładu przestrzennego poprzez ņwiado-
me kształtowanie przestrzeni zespołów zabudo-
wy i terenów wiejskich;  

4)  wskazanie zasad obsługi i rozwoju sieci infra-
struktury technicznej i komunikacji;  

5)  minimalizację sytuacji kolizyjnych wynikających 
z przeznaczenia terenów dla róŊnych funkcji.  

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  
1)  uchwale – naleŊy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę, o ile z treņci przepisu nie wynika ina-
czej;  

2)  planie – naleŊy przez to rozumieć ustalenia i 
rysunek planu, będące przedmiotem niniejszej 
uchwały;  

3)  rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć rysu-
nek wykonany na mapie sytuacyjno-wysokoņ-
ciowej w skali 1:2 000, okreņlony w § 1;  

4)  obszarze – naleŊy przez to rozumieć obszar ob-
jęty ustaleniami planu w granicach administra-
cyjnych gminy z wyłączeniem terenów nie obję-
tych ustaleniami planu;  

5)  jednostce strukturalnej – naleŊy przez to rozu-
mieć wydzielony rejon z obszaru objętego pla-
nem - oznaczony jedną z wielkich liter: A, B, C;  

6)  terenie – naleŊy przez to rozumieć teren ogra-
niczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi i symbolem okreņlającym przeznacze-
nie i zasady zagospodarowania;  

7)  przepisach szczególnych – naleŊy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi;  

8)  przeznaczeniu podstawowym – naleŊy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które uznaje się 
za dominujące na danym terenie;  

9)  przeznaczeniu uzupełniającym – naleŊy przez 
to rozumieć takie rodzaje przeznaczenia, które 
uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie pod-

stawowe na danym terenie, a nie są z nim 
sprzeczne;  

10) linii rozgraniczającej – naleŊy przez to rozumieć 
granice pomiędzy terenem o róŊnym sposobie 
uŊytkowania, zagospodarowania lub róŊnym 
przeznaczeniu podstawowym i róŊnej funkcji, 
ustalone niniejszym planem;  

11) licu budynku – naleŊy przez to rozumieć ze-
wnętrzną powierzchnię ņciany budynku stano-
wiącą minimum 70% powierzchni całkowitej 
rzutu pionowego ņciany budynku, poza którą 
mogą być wysunięte częņci zewnętrzne budyn-
ku nie więcej niŊ 1,20 m (tj. zadaszenia wejņć, 
okapy, gzymsy, balkony, loggie, galerie, tara-
sy, wykusze, schody zewnętrzne, podjazdy dla 
wózków, wind dla niepełnosprawnych itd.);  

12) obowiązującej linii zabudowy – naleŊy przez to 
rozumieć obowiązek lokalizacji budynku w linii 
wyznaczonej na rysunku planu tzn., Ŋe w wy-
znaczonej linii znajduje się płaszczyzna lica bu-
dynku;  

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy przez 
to rozumieć moŊliwoņć swobodnego sytuowa-
nia budynków (nadziemnych i podziemnych 
częņci obiektów kubaturowych) lecz bez prawa 
przekroczenia tej linii, wyznaczonej na rysunku 
planu;  

14) powierzchni zabudowy – naleŊy przez to rozu-
mieć wielkoņć powierzchni zabudowy w sto-
sunku do powierzchni działki lub terenu;  

15) terenie zainwestowanym – naleŊy przez to ro-
zumieć tereny zabudowy mieszkaniowej, tere-
ny usług, tereny działalnoņci przemysłowej, go-
spodarczej związanej z drobną wytwórczoņcią, 
obsługą rolnictwa, hodowlą, magazynami, skła-
dami, tereny dróg, placów, ulic, tereny związane 
z urządzeniami obsługi technicznej gminy, tere-
ny zieleni urządzonej;  

16) froncie działki – naleŊy przez to rozumieć częņć 
działki budowlanej, która przylega do drogi, z 
której odbywa się główny wjazd lub wejņcie na 
działkę;  

17) zabudowie letniskowej i rekreacyjnej – naleŊy 
przez to rozumieć rekreację indywidualną w 
znaczeniu przepisów szczególnych.  

§ 4. Plan ustala:  
1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych 
zasadach zagospodarowania przestrzennego, 
okreņlonych symbolami;  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego z okreņleniem elementów zagospodaro-
wania przestrzennego;  

3)  zasady ochrony ņrodowiska przyrodniczego i 
krajobrazowego z okreņleniem nakazów, zaka-
zów, dopuszczenia i ograniczenia w zagospoda-
rowaniu terenów;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków z okreņleniem obiektów i terenów pod-
legających ochronie konserwatorskiej;  
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5)  zasady zagospodarowania terenów podlegają-

cych ochronie ustalonej na podstawie przepi-
sów szczególnych;  

6)  parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem 
następujących:  

 a)  linii zabudowy,  
 b)  wielkoņci powierzchni zabudowy,  
 c)  gabarytów i wysokoņci obiektu,  
 d)  geometrii dachu;  
7)  zasady i warunki podziału nieruchomoņci z 

okreņleniem parametrów uzyskanych działek;  
8)  zasady rozbudowy i budowy systemu komuni-

kacji i infrastruktury technicznej wraz z ich pa-
rametrami oraz klasyfikacją ulic i innych szla-
ków komunikacji;  

9)  tereny niezbędne do realizacji celów publicz-
nych oraz linie rozgraniczające te tereny;  

10) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy;  

11) zasady tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzenia i uŊytkowania terenów;  

12) stawki procentowe, na podstawie których usta-
la się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4.  

§ 5. 1. Rysunek planu zawiera następujące 
oznaczenia graficzne, które są obowiązującymi 
ustaleniami planu:  
1)  granica obszaru objętego planem;  
2)  granica gminy;  
3)  granica obrębów geodezyjnych;  
4)  granica jednostek strukturalnych: A, B, C;  
5)  linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-

czeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowa-
nia przestrzennego, w tym linie rozgraniczają-
ce dróg;  

6)  obowiązująca linia zabudowy;  
7)  nieprzekraczalna linia zabudowy  
8)  granice stref ochrony „A”, „K”, „E” oraz obiek-

ty wpisane do rejestru i ewidencji zabytków;  
9)  granice obszarów i obiektów objętych prawną 

ochroną przyrody:  
 a)  Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, 

wraz z otuliną, 
 b)  Obszaru Chronionego Krajobrazu „Mrogi i 

MroŊycy”,  
 c)  Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Do-

lina Mrogi,  
 d)  Pomników przyrody;  
10) przeznaczenie terenów (wg § 7);  
11) przebieg dróg i ich klas;  
12) okreņlenie elementów infrastruktury technicz-

nej;  
13) tereny wyłączone z obszaru objętego planem 

na podstawie uchwał Rady Gminy Dmosin.  
2. Inne oznaczenia na rysunku planu po-

siadają charakter informacyjny.  
3. Obszar gminy Dmosin, w granicach ob-

jętych niniejszym planem został podzielony na 3 
jednostki strukturalne:  

1)  Jednostka strukturalna „A” (północna) - zawie-
rająca następujące obręby:  

 a)  Osiny, Osiny PGO, Dmosin Drugi, Gózd - 
Borki,  

 b)  Dmosin Wieņ (częņć północna) Dmosin 
Pierwszy, Szczecin, Nowostawy Dolne, Wie-
siołów, Rozdzielna (częņć północna), Ząbki 
(częņć północna), Kałęczew (częņć północna) 
- ograniczone terenem wyłączonym projek-
towanej autostrady;  

2)  Jednostka strukturalna „B” (zachodnia) - zawie-
rająca następujące obręby:  

 a)  Kołacin, Kołacin PGR, Koziołki, Wola Cyru-
sowa, Wola Cyrusowa Kolonia, Nagawki,  

 b)  Lubowidza i Dmosin Wieņ (częņć południo-
wa) - ograniczone terenem wyłączonym pro-
jektowanej autostrady;  

3)  Jednostka strukturalna „C” (wschodnia) - za-
wierająca następujące obręby:  

 a)  Kołacinek, Dąbrowa Mszadelska, Teresin, 
Nadolna Wieņ, Nadolna Kolonia, Kamień, 
Janów, Kraszew Wielki,  

 b)  Grodzisk, Kuňmy, Zawady, Kałęczew (częņć 
południowa), Ząbki (częņć południowa) - 
ograniczone terenem wyłączonym projekto-
wanej autostrady.  

4. Obszary jednostek strukturalnych, pod-
stawowe formy przeznaczenia i zagospodarowania 
wyznaczonych terenów oznacza się na rysunku 
planu według następującej zasady:  
1)  oznaczenia literowe A, B, C - oznaczają wyod-

rębnioną jednostkę strukturalną z obszaru obję-
tego planem;  

2)  oznaczenia literowe, duŊe drukowane litery - 
okreņlają podstawową formę przeznaczenia i 
zagospodarowania terenów okreņloną w usta-
leniach planu według § 7;  

3)  końcowe cyfry arabskie - okreņlają numery wy-
znaczonych terenów na rysunku planu w przy-
padku istnienia terenów o tym samym przezna-
czeniu dla których sformułowano odrębne usta-
lenia planu.  

§ 6. Do czasu urządzenia i zagospodaro-
wania terenów, zgodnie z ustaleniami niniejszego 
planu, dotychczasowy sposób wykorzystania tere-
nu uznaje się za tymczasowe zagospodarowanie i 
uŊytkowanie terenów.  

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia terenów  
 
§ 7. Ustala się następujące symbole okre-

ņlające w planie podstawowe formy przeznaczenia 
i zagospodarowania terenów:  
1)  MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej;  
2)  MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej;  
3)  RM – tereny zabudowy zagrodowej związanej z 

prowadzeniem gospodarstwa rolnego;  
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4)  ML – tereny zabudowy letniskowej, rekreacyj-

nej;  
5)  U – tereny usług;  
6)  UA – tereny usług administracji;  
7)  UK – tereny usług sakralnych;  
8)  UZ – tereny usług zdrowia i opieki społecznej;  
9)  UO – tereny usług oņwiaty;  
10) US – tereny usług sportu i rekreacji;  
11) PU – tereny produkcyjno – usługowe;  
12) P – tereny składów, magazynów i logistyki;  
13) RU – tereny produkcji rolniczej – fermy;  
14) KS – tereny obsługi ruchu samochodowego i 

pasaŊerskiego;  
15) ZD – tereny ogródków działkowych;  
16) ZC – tereny cmentarzy;  
17) ZP – tereny zieleni urządzonej, parki, ogrody i 

zieleńce;  
18) ZL – tereny lasów;  
19) ZLZ – tereny zalesień;  
20) R.1 – tereny produkcji rolniczej z zakazem loka-

lizacji nowej zabudowy, poza uzupełniającą w 
istniejących siedliskach;  

21) R.2 – tereny produkcji rolniczej z prawem do 
zabudowy;  

22) RO.1 – tereny produkcji ogrodniczej bez prawa 
zabudowy;  

23) RO.2 – tereny produkcji ogrodniczej z prawem 
do zabudowy;  

24) RŁ – tereny łąk;  
25) WS – tereny wód powierzchniowych;  
26) WSH – tereny stawów hodowlanych i rekre-

acyjnych;  
27) KD – tereny dróg:  
 a)  KDG – teren drogi głównej,  
 b)  KDZ – tereny dróg zbiorczych,  
 c)  KDL – tereny dróg lokalnych,  
 d)  KDD – tereny dróg dojazdw,  
 e)  KDW – tereny dróg wewnętrznych (niepu-

blicznych);  
29) W – tereny urządzeń i obiektów wodociągo-

wych;  
30) G – tereny urządzeń i obiektów gazowniczych.  

§ 8. Na terenie objętym planem ustala się:  
1. Jako tereny przeznaczone pod realizację 

celów publicznych:  
1)  tereny, oznaczone na rysunku planu symbola-

mi:  
 a)  w jednostce strukturalnej „A”: A.UA, A.UO, 

A.UK.1, A.UK.2, A.U.1, A.U.2, A.U.3, A.US,  
 b)  w jednostce strukturalnej „B”: B.UO.1, B.UO.2, 

B.UO.3, B.UK, B.UZ, B.U.1, B.U.2, B.U.3, B.US,  
 c)  w jednostce strukturalnej „C”: C.UK.1, C.UK.2, 

C.UK.3, C.U.1, C.U.2, C.U.3, C.US;  
2)  tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 

E, W, G przeznaczone pod budowę i rozbudowę 
urządzeń obsługi technicznej;  

3)  tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 
KDG, KDZ, KDL, KDD jako przeznaczone pod 
drogi publiczne, w parametrach okreņlonych w 
niniejszej uchwale.  

2. Oznaczone na rysunku planu „obszary 
centrum wsi” obejmują koncentracje zabudowy 
skupiającą program usług i obsługi społecznoņci 
lokalnej danej wsi, wyznaczone w Strategii rozwoju 
gminy.  

3. Tereny, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami: MN.1,MN.2, MW, RM, ML oraz tereny na 
których dopuszcza się lokalizację zabudowy miesz-
kaniowej jako funkcji uzupełniającej (tzn. U, RU, R2, 
ZP) zalicza się do terenów „pod zabudowę miesz-
kaniową”, tereny oznaczone symbolem UO zalicza 
się do terenów „związanych ze stałym lub wielogo-
dzinnym pobytem dzieci i młodzieŊy”, tereny ozna-
czone symbolem UZ – usługi zdrowia zalicza się do 
terenów „szpitali i domów opieki społecznej”; tere-
ny, oznaczone symbolem US – usługi sportu i re-
kreacji zalicza się do terenów „wypoczynkowo-
rekreacyjnych poza miastem”, w rozumieniu prze-
pisów szczególnych, pozostałe tereny nie są zali-
czane do terenów chronionych akustycznie.  

4. Nowe działki budowlane na terenach pod-
legających podziałowi powinny mieć powierzchnię i 
kształt umoŊliwiający ich prawidłowe zagospodaro-
wanie, zapewnioną dostępnoņć komunikacyjną do 
kaŊdej działki, moŊliwoņć sukcesywnego wyposaŊa-
nia terenów i obiektów w infrastrukturę techniczną.  

5. Parametry działek okreņlone w niniejszym 
planie nie dotyczą działek dla urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, działek przeznaczonych pod drogi 
oraz działek powstających z podziałów w celu regu-
lacji stanu prawnego, której celem nie jest wydzie-
lenie nowych działek budowlanych.  

6. Kąt połoŊenia granic nowoutworzonych 
działek w stosunku do pasa drogowego taki sam, 
jak istniejących granic działki podlegającej podzia-
łowi.  

7. Dopuszcza się wznoszenie budynków 
mieszkalnych w odległoņci 1,5 m od granicy oraz 
w granicy działki budowlanej (z wyłączeniem gra-
nicy działki z przestrzenią publiczną) na działkach o 
szerokoņci frontu nie większej niŊ 15 m.  

8. Dopuszcza się wznoszenie obiektów go-
spodarczych i garaŊowych w odległoņci 1,5 m od 
granicy oraz w granicy działki budowlanej (z wyłą-
czeniem granicy działki z przestrzenią publiczną) z 
zachowaniem kształtu dachu dostosowanego do 
istniejącej sytuacji z uwzględnieniem warunków 
technicznych i przepisów szczególnych;  

9. Dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 
garaŊowej i gospodarczej usytuowanej w granicy 
sąsiadującej działki budowlanej lub w odległoņci 
mniejszej niŊ 3,0 (z wyłączeniem granicy działki z 
przestrzenią publiczną), dopuszcza się moŊliwoņć 
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, przy uwz-
ględnieniu przepisów szczególnych, z zachowaniem 
parametrów, według ustaleń szczegółowych rozdzia-
łu 3, 4, 5.  

10. Dla budynków mieszkalnych juŊ istnie-
jących, których wysokoņć jest większa niŊ 11,0 m 
oraz zabudowy letniskowej i rekreacyjnej, której 
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wysokoņć jest większa niŊ 8,0 m, plan dopuszcza 
ich rozbudowę do aktualnie istniejącej wysokoņci 
budynku.  

11. Obiekty budowlane naleŊy rozbudowy-
wać, przebudowywać i projektować w taki sposób, 
by forma architektoniczna była dostosowywana do 
krajobrazu i otaczającej zabudowy, z wyłączeniem 
obiektów zdegradowanych.  

12. W ramach rozbudowy, przebudowy ist-
niejących zespołów zabudowy obowiązuje porząd-
kowanie nieruchomoņci w odniesieniu do obiektów 
funkcji podstawowej i uzupełniającej, budynków 
gospodarczych i garaŊowych, oraz zagospodaro-
wania terenu w zakresie dojazdów, miejsc parkin-
gowych, zieleni i wyposaŊenia w infrastrukturę 
techniczną. Budynki gospodarcze na działce nie 
mogą mieć charakteru prowizorycznego, szpecące-
go krajobraz, a rodzaj ich uŊytkowania nie moŊe 
naruszać warunków zamieszkania.  

13. Na terenach zabudowy mieszkaniowej, 
zagrodowej, letniskowej i rekreacyjnej, oznaczo-
nych symbolami: MN.1, MN.2, MW, RM i ML, za-
chowuje się istniejące drogi wewnętrzne, gospo-
darcze oraz dojazd do pól, z moŊliwoņcią tworze-
nia nowych w miarę wystąpienia takiej potrzeby.  

14. Dla obiektów budowlanych lub ich frag-
mentów (będących w dobrym stanie technicznym), 
znajdujących się pomiędzy linią rozgraniczającą dro-
gi, a linią zabudowy dopuszcza się bieŊącą konser-
wację, remonty, przebudowę, nadbudowę, rozbu-
dowę obiektu bez prawa przekroczenia lica budynku 
w kierunku drogi, z moŊliwoņcią realizacji zada-
szeń, osłonięć okapów, przeszkleń i zabudowy 
werand, ganków, wykuszy, balkonów, częņci wej-
ņciowych budynku oraz uzupełnień schodów i 
podjazdów.  

15. Zakaz lokalizacji planowanych przed-
sięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać 
na ņrodowisko, dla których sporządzenie raportu 
oddziaływania na ņrodowisko jest obligatoryjne za 
wyjątkiem:  
1)  przedsięwzięć dotyczących infrastruktury ko-

munikacyjnej, infrastruktury technicznej (w tym 
stacji bazowych telefonii komórkowej i instala-
cji wykorzystujących siłę wiatru do produkcji 
energii), przy zachowaniu warunków wynikają-
cych z przepisów szczególnych;  

2)  przedsięwzięć zlokalizowanych na terenach PU, 
RU, R.2.  

16. Ochronę ņrodowiska przyrodniczego:  
1)  wyprzedzająca realizacja elementów infrastruk-

tury technicznej, zapewniająca ochronę wód 
przed zanieczyszczeniem w stosunku do realiza-
cji obiektów i urządzeń dla ustalonych planem 
funkcji;  

2)  uciąŊliwoņć dla ņrodowiska nie moŊe wykraczać 
poza teren, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny;  

3)  zakaz budowy obiektów stwarzających zagro-
Ŋenie dla Ŋycia lub zdrowia ludzi.  

17. Zakaz odprowadzania zanieczyszczonych 
wód i ņcieków do wód powierzchniowych i gruntu.  

18. Zagospodarowanie terenów objętych 
ochroną konserwatorską przedstawionych na rysun-
ku planu w porozumieniu z Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków.  

19. Obowiązuje zachowanie niezabudowa-
nych pasów ochronnych o szerokoņci co najmniej 
5 m wzdłuŊ cieków w celu umoŊliwienia admini-
stratorowi prowadzenia robót remontowych i kon-
serwacyjnych w korytach rzek i cieków, a takŊe dla 
ochrony otuliny biologicznej cieków. Na tych tere-
nach wyklucza się wszelką zabudowę.  

20. Na terenach naraŊonych na okresowe 
podtapianie przedstawionych na rysunku planu 
obowiązują ograniczenia w uŊytkowaniu i zagospo-
darowaniu w oparciu o przepisy szczególne.  

21. Na terenach produkcji rolniczej R.1 i R.2 
za zgodną z planem uznaje się lokalizacje stawów 
hodowlanych i rekreacyjnych oraz zalesienia na 
glebach klasy V i VI, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi.  

22. Na terenach produkcji rolniczej R.1 i R.2 
za zgodną z planem uznaje się moŊliwoņć budowy 
i rozbudowy sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej z preferencją lokalizacji wzdłuŊ dróg oraz 
po granicy działek, utrzymanie i moŊliwoņć budo-
wy instalacji wykorzystujących siłę wiatru do pro-
dukcji energii zgodnie z przepisami szczególnymi.  

23. Na terenach produkcji rolniczej R.1, R.2 i 
łąk RŁ. w przypadku podjęcia działań inwestycyj-
nych na obszarze wyposaŊonym w urządzenia me-
lioracyjne, naleŊy zabezpieczyć bądň przebudować 
istniejące systemy melioracyjne w porozumieniu z 
właņciwym zarządcą gospodarki wodnej, w oparciu 
o przepisy szczególne.  

24. W bezpoņrednim sąsiedztwie lasów obo-
wiązuje zachowanie minimalnej odległoņci 12,0 m, 
liczonej od granicy lasu do zewnętrznej ņciany bu-
dynku.  

25. Na wszelkie inwestycje liniowe ziemne, 
na całym obszarze objętym planem, dłuŊsze niŊ 25 
m - ze względu na słabe rozpoznanie archeologicz-
ne terenu naleŊy wystąpić o opinię archeologiczną 
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

 
Częņć II 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów, 
 zasad kształtowania zabudowy 
 i zagospodarowania terenów  

 
Rozdział 3 

Jednostka strukturalna A - północna  
 
§ 9. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem A.MN.1 (tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej) ustala się następujące 
zasady kształtowania i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna;  
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2)  przeznaczenie uzupełniające – zabudowa letni-

skowa, obiekty i lokale usługowe nie zakłóca-
jące funkcji mieszkaniowej;  

3)  zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zagrodowej, letniskowej i usłu-
gowej z moŊliwoņcią rozbudowy, przebudowy, 
nadbudowy i odbudowy istniejących obiektów;  

4)  dla lokalizacji nowych budynków oraz odbu-
dowy istniejących obiektów o tej funkcji, obo-
wiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 11,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 20 do 
45 stopni,  

 c)  dachy dwu i wielopołaciowe z dopuszcze-
niem stosowania okien połaciowych, lukarn, 
facjat, naczółków i kolektorów słonecznych, 
itp.,  

d)  pokrycie dachu z materiałów ceramicznych, bla-
chy lub materiałów dachówkopodobnych; zakaz 
stosowania kolorów jaskrawych, kontrastujących 
z otoczeniem i istniejącą zabudową,  

e)  elewacje w naturalnych kolorach materiałów z 
uŊyciem nie więcej niŊ trzech róŊnych materia-
łów wykończeniowych lub kolorów do malo-
wania elewacji zewnętrznej; zakaz stosowania 
okładzin winylowych (typu siding);  

5)  w przypadku rozbudowy, przebudowy i nad-
budowy istniejących budynków mieszkalnych 
obowiązują:  

 a)  dachy płaskie, jedno dwu – i wielopołaciowe,  
 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 

45 stopni,  
 c)  maksymalna wysokoņć zabudowy przy da-

chu płaskim 8,0 m i przy dachu spadowym 
11,0 m,  

 d)  częņć rozbudowywana i przebudowywana 
musi tworzyć z budynkiem mieszkalnym ca-
łoņć architektoniczną;  

6)  dla lokalizacji nowych obiektów usługowych 
oraz ewentualnie rozbudowy istniejących obiek-
tów o tej funkcji, obowiązują:  

 a)  dla obiektów wolnostojących wysokoņć za-
budowy 1 kondygnacja, nie wyŊej niŊ 6,0 m, 
powierzchnia zabudowy maksymalnie do 
100 m2 na działkach z istniejącym budynkiem 
mieszkalnym, a na działkach niezabudowa-
nych nie więcej niŊ 40% powierzchni działki; 
kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 30 
stopni;  

 b)  dla pomieszczeń wbudowanych w budynek 
mieszkalny, powierzchnia uŊytkowa nie prze-
kraczająca 30% powierzchni całkowitej bu-
dynku,  

 c)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usłu-
gowej nie moŊe przekraczać granic działki,  

 d)  obowiązek dostosowania materiałów elewa-
cyjnych, pokrycia dachu i kolorów z zabu-
dową mieszkaniową;  

7)  moŊliwoņć realizacji pomieszczeń garaŊowych i 
gospodarczych jako wbudowanych w budynek 
mieszkalny lub integralnie z nim związanych 
oraz budynków wolnostojących, jako jednokon-
dygnacyjne bez poddasza uŊytkowego o po-
wierzchni zabudowy do 50 m2 i wysokoņci do 
5,0 m pod warunkiem tworzenia z budynkiem 
mieszkalnym całoņci architektonicznej przy uŊy-
ciu tych samych materiałów, kątem pochylenia 
połaci dachowych od 0 do 45 stopni, dachach 
jedno- lub wielospadowych; przy dachach pła-
skich wysokoņć zabudowy do 3,5 m;  

8)  realizacje nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane, a w przy-
padku podziału lub łączenia obowiązują nastę-
pujące zasady:  

 a)  wielkoņć działki powinna być dostosowana 
do rodzaju zabudowy, przy czym minimalna 
powierzchnia działki budowlanej wynosi 
1000 m2,  

 b)  minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 
20 m,  

 c)  zapewnienie obsługi komunikacyjnej z dro-
gi publicznej lub drogi wewnętrznej;  

9)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce niezainwestowanej 
do 60%, a na działce zainwestowanej do 70%;  

10) powierzchnia biologicznie czynna minimum 
40% powierzchni działki niezainwestowanej, a 
na działce zainwestowanej minimum 30%;  

11) moŊliwoņć przekształcenia istniejącej zabudowy 
na zabudowę letniskową oraz letniskowej na 
mieszkaniową bez prawa ograniczania funkcji 
terenów sąsiednich;  

12) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zacho-
wanie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku 
planu;  

13) lokalizację ogrodzeń frontowych od strony 
przestrzeni publicznych w linii rozgraniczającej, 
okreņlonej na rysunku planu, o maksymalnej 
wysokoņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe uzupeł-
nione zielenią; zakaz stosowania ogrodzeń peł-
nych oraz betonowych prefabrykowanych;  

14) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną, a w przypadku jej braku ustala się obowią-
zek wykonania podłączenia komunikacyjnego 
do drogi publicznej lub wewnętrznej;  

15) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na kaŊdej z wydzielonych działek zgodnie z § 
123;  

16) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8;  

17) w przypadku lokalizacji zabudowy na terenie 
stanowiska archeologicznego obowiązują usta-
lenia zawarte w Rozdziale 6 § 93.  

§ 10. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem A.MN.2 (tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej) ustala się następujące 
zasady kształtowania i zagospodarowania terenu:  
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1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty i lokale 

usługowe nie zakłócające funkcji mieszkanio-
wej;  

3)  dla lokalizacji budynków mieszkalnych, obowią-
zuje:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 10,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 20 do 
45 stopni,  

 c)  dachu dwu- lub czteropołaciowe z zaleceniem 
zachowania jednakowych spadków przeciw-
ległych połaci dachowych, z dopuszczeniem 
stosowania okien połaciowych, lukarn, facjat, 
naczółków i kolektorów słonecznych, itp.,  

 d)  pokrycie dachu z materiałów ceramicznych, 
naturalnych, blachy lub materiałów dachów-
kopodobnych; zakaz stosowania kolorów, 
kontrastujących z otoczeniem,  

 e)  elewacje w naturalnych kolorach materiałów 
z uŊyciem nie więcej niŊ trzech róŊnych ma-
teriałów wykończeniowych (kamień, drewno, 
cegła) lub kolorów do malowania elewacji 
zewnętrznej; zakaz stosowania okładzin wi-
nylowych (typu siding),  

 f)  zalecany układ kalenicy głównej - prostopa-
dły do granicy działki budowlanej docho-
dzącej do drogi;  

4)  dla lokalizacji obiektów usługowych obowiązu-
ją:  

 a)  dla obiektów wolnostojących wysokoņć za-
budowy 1 kondygnacja, nie wyŊej niŊ 6,0 m, 
powierzchnia zabudowy maksymalnie do 40 
m2 na działkach z istniejącym budynkiem 
mieszkalnym, a na działkach niezabudowa-
nych nie więcej niŊ 20% powierzchni działki, 
kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 30 
stopni;  

 b)  dla pomieszczeń w budynkach mieszkalnych 
powierzchnia uŊytkowa nie przekraczająca 
30% powierzchni całkowitej budynku  

 c)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usłu-
gowej nie moŊe przekraczać granic działki,  

 d)  obowiązek dostosowania materiałów elewa-
cyjnych, pokrycia dachu i kolorów z zabu-
dową mieszkaniową;  

5)  moŊliwoņć realizacji pomieszczeń garaŊowych i 
gospodarczych jako wbudowanych w budynek 
mieszkalny lub integralnie z nim związanych 
oraz budynków wolnostojących jako jednokon-
dygnacyjne, bez poddasza uŊytkowego o po-
wierzchni zabudowy do 50 m2 i wysokoņci do 
5,0 m pod warunkiem tworzenia z budynkiem 
mieszkalnym całoņci architektonicznej przy uŊy-
ciu tych samych materiałów, kątem pochylenia 
połaci dachowych od 0 do 45 stopni, dachach 
jedno- lub czteropołaciowych; przy dachach 

płaskich wysokoņć zabudowy do 3,5 m;  
6)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-

dzonej łącznie na działce do 40%;  
7)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 

60% powierzchni działki;  
8)  realizacje nowej zabudowy w oparciu o istnie-

jące podziały na działki budowlane, a w przy-
padku podziału lub łączenia obowiązują nastę-
pujące zasady:  

 a)  wielkoņć działki powinna być dostosowana 
do rodzaju zabudowy, przy czym minimalna 
powierzchnia działki budowlanej wynosi 1200 
m2 ,  

 b)  minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 
20 m,  

 c)  zapewnienie obsługi komunikacyjnej z dro-
gi publicznej lub drogi wewnętrznej;  

9)  przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zacho-
wanie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku 
planu;  

10) lokalizację ogrodzeń frontowych od strony 
przestrzeni publicznych w linii rozgraniczającej, 
okreņlonej na rysunku planu, o maksymalnej 
wysokoņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe uzupeł-
nione zielenią; zakaz stosowania ogrodzeń peł-
nych oraz betonowych prefabrykowanych;  

11) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną, a w przypadku jej braku ustala się obowią-
zek wykonania podłączenia komunikacyjnego 
do drogi publicznej lub wewnętrznej;  

12) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych na 
kaŊdej z wydzielonych działek zgodnie z § 123;  

13) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8;  

14) w przypadku lokalizacji zabudowy na terenie 
stanowiska archeologicznego obowiązują usta-
lenia zawarte w Rozdziale 6 § 93.  

§ 11. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem A.MW (tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej) ustala się następujące zasady 
kształtowania i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – zabudowa gara-

Ŋowa i gospodarcza, obiekty i lokale usługowe 
nie zakłócające funkcji mieszkaniowej;  

3)  zachowanie istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej i usługowej z moŊliwoņcią 
rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów;  

4)  dla lokalizacji nowych budynków mieszkalnych 
oraz rozbudowy i przebudowy istniejących 
obiektów o tej funkcji obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 14,0 m, a przy dachu płaskim do 11,0 
m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni,  

 c)  pokrycie dachu z materiałów ceramicznych, 
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blachy lub materiałów dachówkopodobnych; 
zakaz stosowania kolorów jaskrawych, kon-
trastujących z otoczeniem i istniejącą zabu-
dową,  

 d)  elewacje w naturalnych kolorach materia-
łów z uŊyciem nie więcej niŊ trzech róŊnych 
materiałów wykończeniowych lub kolorów 
do malowania elewacji zewnętrznej; zakaz 
stosowania okładzin winylowych (typu si-
ding);  

5)  dla lokalizacji nowych obiektów usługowych 
oraz rozbudowy i przebudowy istniejących 
obiektów o tej funkcji obowiązują:  

 a)  wysokoņć zabudowy 1 kondygnacja uŊytko-
wa, nie wyŊej niŊ 6,0 m, dla obiektów wolno-
stojących powierzchnia zabudowy maksy-
malnie 40 m2, nie więcej niŊ 20% działki, kąt 
pochylenia połaci dachowych od 0 do 30 
stopni,  

 b)  dla pomieszczeń w budynkach mieszkal-
nych powierzchnia uŊytkowa nieprzekracza-
jąca 40 m2,  

 c)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usłu-
gowej nie moŊe przekraczać granic działki,  

 d)  obowiązek dostosowania materiałów elewa-
cyjnych, pokrycia dachu i kolorów z zabu-
dową mieszkaniową;  

6)  moŊliwoņć realizacji pomieszczeń garaŊowych i 
gospodarczych jako wbudowanych w budynek 
mieszkalny oraz budynków wolnostojących ja-
ko jednokondygnacyjne, bez poddasza uŊyt-
kowego o powierzchni zabudowy do 50 m2 i 
wysokoņci do 5,0 m pod warunkiem tworzenia 
z budynkiem mieszkalnym całoņci architekto-
nicznej, kątem pochylenia połaci dachowych 
od 0 do 45 stopni, dachach jedno- lub wielo-
spadowych; przy dachach płaskich wysokoņć 
zabudowy do 3,5 m;  

7)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 70%;  

8)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
30% powierzchni działki;  

9)  przy lokalizacji nowej zabudowy obowiązuje 
zachowanie linii zabudowy, okreņlonej na ry-
sunku planu;  

10) lokalizację ogrodzeń frontowych od strony 
przestrzeni publicznych w linii rozgraniczającej 
okreņlonej na rysunku planu, o maksymalnej 
wysokoņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe uzupeł-
nione zielenią, zakaz stosowania ogrodzeń peł-
nych oraz betonowych prefabrykowanych;  

11) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną, a w przypadku jej braku ustala się obowią-
zek wykonania podłączenia komunikacyjnego 
do drogi publicznej lub wewnętrznej;  

12) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na kaŊdej z wydzielonych działek zgodnie z § 
123;  

13) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8;  

14) w przypadku lokalizacji zabudowy na terenie 
stanowiska archeologicznego obowiązują usta-
lenia zawarte w Rozdziale 6 § 93.  

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem A.RM (tereny zabudowy zagro-
dowej związanej z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego) ustala się następujące zasady kształto-
wania i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa związana z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego;  

2)  przeznaczenie uzupełniające – zabudowa miesz-
kaniowa, obiekty usługowe, magazynowe, ga-
raŊowe i gospodarcze;  

3)  zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej, 
mieszkaniowej, letniskowej, magazynowej i usłu-
gowej z moŊliwoņcią rozbudowy, przebudowy i 
nadbudowy istniejących obiektów;  

4)  dla lokalizacji nowych budynków mieszkal-
nych, obowiązuje:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 11,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 20 do 
45 stopni,  

 c)  dachy dwu i wielopołaciowe z dopuszcze-
niem stosowania okien połaciowych, lukarn, 
facjat, naczółków i kolektorów słonecznych, 
itp.,  

 d)  pokrycie dachu z materiałów ceramicznych, 
blachy lub materiałów dachówkopodobnych; 
zakaz stosowania kolorów jaskrawych, kon-
trastujących z otoczeniem i istniejącą zabu-
dową,  

 e)  elewacje w naturalnych kolorach materia-
łów z uŊyciem nie więcej niŊ trzech róŊnych 
materiałów wykończeniowych lub kolorów 
do malowania elewacji zewnętrznej; zakaz 
stosowania okładzin winylowych (typu si-
ding);  

5)  w przypadku rozbudowy, przebudowy i nad-
budowy istniejących budynków mieszkalnych 
obowiązują:  

 a)  dachy płaskie, jedno lub dwu– i wielopoła-
ciowe,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
45 stopni,  

 c)  maksymalna wysokoņć zabudowy przy da-
chu płaskim 8,0 m i przy dachu spadowym 
11,0 m;  

6)  moŊliwoņć realizacji pomieszczeń garaŊowych i 
gospodarczych jako wbudowanych w budynek 
mieszkalny lub integralnie z nim związanych 
oraz wolnostojących jako jednokondygnacyj-
ne, bez poddasza uŊytkowego o powierzchni 
zabudowy do 100 m2 i wysokoņci do 6,5 m przy 
uŊyciu tych samych materiałów, kątem pochy-
lenia połaci dachowych od 0 do 45 stopni, da-
chach jedno- lub wielospadowych; przy da-
chach płaskich wysokoņć zabudowy do 4,0 m, 
z wyłączeniem budynków usługowych, inwen-
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tarskich, składowych itp., w zabudowie zagro-
dowej, dla których ustala się maksymalną wy-
sokoņć zabudowy do 15,0 m, przy czym nie do-
tyczy ona urządzeń i obiektów technicznych ta-
kich jak: maszty, kominy, dňwigi, silosy itp., o 
maksymalnej wysokoņci do 20,0 m; kąt pochy-
lenia połaci dachowych od 0 do 30 stopni; 

7)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 70%;  

8)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
30% powierzchni działki;  

9)  realizacje nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane, a w przy-
padku podziału lub łączenia obowiązują nastę-
pujące zasady:  

 a)  wielkoņć działki powinna być dostosowana 
do rodzaju zabudowy, przy czym minimalna 
powierzchnia działki budowlanej pod zabu-
dowę zagrodową 2500 m2,  

 b)  minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 
25 m,  

 c)  zapewnienie obsługi komunikacyjnej z dro-
gi publicznej lub drogi wewnętrznej;  

10) moŊliwoņć przekształcenia istniejącej zabudowy 
na zabudowę letniskową i agroturystyczną bez 
prawa ograniczania funkcji terenów sąsied-
nich;  

11) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zacho-
wanie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku 
planu;  

12) lokalizację ogrodzeń frontowych od strony prze-
strzeni publicznych w linii rozgraniczającej 
okreņlonej na rysunku planu, o maksymalnej 
wysokoņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe uzupeł-
nione zielenią; zakaz stosowania ogrodzeń peł-
nych oraz betonowych prefabrykowanych;  

13) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną, a w przypadku jej braku ustala się obowią-
zek wykonania podłączenia komunikacyjnego 
do drogi publicznej lub wewnętrznej;  

14) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych na 
kaŊdej z wydzielonych działek zgodnie z § 123;  

15) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8;  

16) w przypadku lokalizacji zabudowy na terenie 
stanowiska archeologicznego obowiązują usta-
lenia zawarte w Rozdziale 6 § 93.  

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem A.ML (tereny zabudowy letni-
skowej i rekreacyjnej) ustala się następujące zasa-
dy kształtowania i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa letni-

skowa i rekreacyjna;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, garaŊowa i gospodar-
cza; 

3)  zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwo-
ņcią rozbudowy, przebudowy i nadbudowy ist-
niejących obiektów;  

4)  dla lokalizacji nowej zabudowy oraz odbudowy 

istniejących obiektów o tej funkcji, obowiązują:  
 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-

nicy 8,0 m,  
 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 20 do 

45 stopni,  
 c)  dachu dwu- lub wielopołaciowe z dopusz-

czeniem stosowania okien połaciowych, lu-
karn, facjat, naczółków i kolektorów sło-
necznych, itp.,  

 d)  pokrycie dachu z materiałów ceramicznych, 
blachy lub materiałów dachówkopodobnych; 
zakaz stosowania kolorów jaskrawych, kon-
trastujących z otoczeniem i istniejącą zabu-
dową,  

 e)  elewacje w naturalnych kolorach materia-
łów z uŊyciem nie więcej niŊ trzech róŊnych 
materiałów wykończeniowych lub kolorów 
do malowania elewacji zewnętrznej; zakaz 
stosowania okładzin winylowych (typu si-
ding);  

5)  w przypadku rozbudowy, przebudowy i nad-
budowy istniejącej zabudowy, obowiązują:  

 a)  dachy dwu- lub wielopołaciowe z dopusz-
czeniem stosowania okien połaciowych, lu-
karn, facjat, naczółków i kolektorów sło-
necznych itp.,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
45 stopni,  

 c)  maksymalna wysokoņć zabudowy przy da-
chu płaskim 6,0 m i przy dachu spadowym 
8,0 m,  

 d)  częņć rozbudowywana i przebudowywana 
musi tworzyć z budynkiem całoņć architek-
toniczną;  

6)  moŊliwoņć realizacji pomieszczeń garaŊowych i 
gospodarczych jako wbudowanych w budynek 
mieszkalny lub integralnie z nim związanych 
oraz wolnostojących jako jednokondygnacyjne 
bez poddasza uŊytkowego o powierzchni za-
budowy do 50 m2 i wysokoņci do 5,0 m pod 
warunkiem tworzenia z budynkiem mieszkal-
nym całoņci architektonicznej przy uŊyciu tych 
samych materiałów, kątem pochylenia połaci 
dachowych od 0 do 45 stopni, dachach jedno- 
lub wielospadowych; przy dachach płaskich 
wysokoņć zabudowy do 3,5 m;  

7)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce niezainwestowanej 
do 30%, a na działce zainwestowanej do 40%;  

8)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
70% powierzchni działki niezainwestowanej, a 
na działce zainwestowanej minimum 60%;  

9)  moŊliwoņć lokalizowania zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oraz jej rozbudowy, 
przebudowy i nadbudowy na warunkach okre-
ņlonych w § 9 ust. 4, ust. 5;  

 a)  wielkoņć działki powinna być dostosowana 
do rodzaju zabudowy, przy czym minimalna 
powierzchnia działki budowlanej wynosi 1200 
m2, 
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10) utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej z 

prawem do rozbudowy i przebudowy oraz jej 
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy, oraz 
moŊliwoņcią przekształcenia do funkcji agrotu-
rystycznej;  

11) realizacje nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane, a w przy-
padku podziału lub łączenia obowiązują nastę-
pujące zasady:  

 a)  wielkoņć działki powinna być dostosowana 
do rodzaju zabudowy, przy czym minimalna 
powierzchnia działki budowlanej wynosi 
1200 m2,  

 b)  minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 
20 m,  

 c)  zapewnienie obsługi komunikacyjnej z dro-
gi publicznej lub drogi wewnętrznej usytu-
owanej na własnej działce;  

12) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zacho-
wanie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku 
planu;  

13) lokalizację ogrodzeń frontowych od strony prze-
strzeni publicznych w linii rozgraniczającej, 
okreņlonej na rysunku planu, o maksymalnej 
wysokoņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe uzupeł-
nione zielenią; zakaz stosowania ogrodzeń peł-
nych oraz betonowych prefabrykowanych;  

14) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną, a w przypadku jej braku ustala się obowią-
zek wykonania podłączenia komunikacyjnego 
do drogi publicznej lub wewnętrznej na własnej 
działce;  

15) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych na 
kaŊdej z wydzielonych działek zgodnie z § 123;  

16) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8;  

17) w przypadku lokalizacji zabudowy na terenie 
stanowiska archeologicznego obowiązują usta-
lenia zawarte w Rozdziale 6 § 93.  

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem A.UA (tereny usług administracji) 
ustala się następujące zasady kształtowania i za-
gospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – usługi admini-

stracji;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty usługo-

we, garaŊowe, gospodarcze;  
3)  zachowanie istniejącej zabudowy usługowej – 

usług administracyjnych z moŊliwoņcią rozbu-
dowy istniejących obiektów;  

4)  w przypadku lokalizacji nowej zabudowy usłu-
gowej oraz rozbudowy istniejących obiektów o 
tej funkcji obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 14,0 m, a przy dachu płaskim do 12,0 
m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni,  

 c)  dachy dwu- lub wielopołaciowe,  

 d)  w pokryciach dachów i elewacjach zakaz 
stosowania kolorów jaskrawych kontrastu-
jących z otoczeniem;  

5)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 100%;  

6)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i 
gospodarczych jako jednokondygnacyjnych o 
wysokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci 
dachowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- 
lub wielospadowych; przy dachach płaskich 
wysokoņć zabudowy do 3,5 m;  

7)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usługo-
wej nie moŊe przekraczać granic działki;  

8)  realizacje nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane, a w przy-
padku podziału lub łączenia obowiązują nastę-
pujące zasady:  

 a)  wielkoņć działki powinna być dostosowana 
do rodzaju zabudowy, przy czym minimalna 
powierzchnia działki budowlanej pod zabu-
dowę usługową i gospodarczą wynosi 500 
m2 ,  

 b)  minimalna szerokoņć frontu działki pod 
zabudowę usługową wynosi 15 m,  

 c)  zapewnienie obsługi komunikacyjnej z dro-
gi publicznej lub drogi wewnętrznej;  

9)  przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku planu 
przy czym nie obowiązuje ona w stosunku do 
obiektów obsługi wjazdów, ochrony obiektów i 
infrastruktury technicznej;  

10) dla obiektów obsługi wjazdów, ochrony i infra-
struktury technicznej, ustala się:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy – 5,0 m, a przy dachu płaskim do 3,5 m,  

 b)  maksymalna powierzchnia uŊytkowa – 20,0 
m, 

 c)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni;  

11) lokalizację ogrodzeń frontowych od strony prze-
strzeni publicznych w linii rozgraniczającej, okre-
ņlonej na rysunku planu, o maksymalnej wyso-
koņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe uzupełnione 
zielenią; zakaz stosowania ogrodzeń pełnych 
oraz betonowych prefabrykowanych;  

12) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

13) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
zgodnie z § 123;  

14) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem A.UO (tereny usług oņwiaty) usta-
la się następujące zasady kształtowania i zagospo-
darowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – usługi oņwiaty;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi admini-

stracji i kultury, obiekty garaŊowe i gospodar-
cze;  
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3)  zachowanie istniejącej zabudowy oņwiatowej 

wraz z terenem boiska, usługowej z moŊliwoņcią 
rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów;  

4)  dla lokalizacji nowej zabudowy oņwiatowej, 
usługowej oraz rozbudowy istniejących obiek-
tów o tej funkcji obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy lub najwyŊej połoŊonego wierzchniego 
pokrycia dachu wynosi 15,0 m, a przy da-
chu płaskim do 12,0 m, nie dotyczy obiek-
tów sportowych, których wysokoņć wynika 
z warunków uŊytkowych, jednak nie wyŊej 
niŊ 25,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
45 stopni, nie dotyczy dachów sferycznych, 
łukowych,  

 c)  dachy wielopołaciowe, sferyczne i łukowe,  
 d)  w pokryciach dachów i elewacjach zakaz 

stosowania kolorów jaskrawych kontrastu-
jących z otoczeniem;  

5)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 80%;  

6)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 20% 
powierzchni działki;  

7)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i go-
spodarczych jako jednokondygnacyjnych o wy-
sokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci da-
chowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- lub 
wielospadowych; przy dachach płaskich wyso-
koņć zabudowy do 3,5 m;  

8)  moŊliwoņć lokalizacji obiektów sportowych, try-
bun, urządzeń sportowych itp.;  

9)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usługo-
wej nie moŊe przekraczać granic działki;  

10) realizacje nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane, a w przy-
padku podziału lub łączenia obowiązują nastę-
pujące zasady:  

 a)  wielkoņć działki powinna być dostosowana 
do rodzaju zabudowy, przy czym minimalna 
powierzchnia działki budowlanej pod zabu-
dowę usługową wynosi 500 m2,  

 b)  minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 
20 m,  

 c)  zapewnienie obsługi komunikacyjnej z dro-
gi publicznej lub drogi wewnętrznej;  

11) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku planu, 
przy czym nie obowiązuje ona w stosunku do 
obiektów obsługi wjazdów, ochrony obiektów, 
urządzeń sportowych i infrastruktury technicz-
nej;  

12) dla obiektów obsługi wjazdów, ochrony i infra-
struktury technicznej, ustala się:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy – 5,0 m, a przy dachu płaskim do 3,5 m  

 b)  maksymalna powierzchnia uŊytkowa – 20,0 
m,  

 c)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni;  

13) lokalizację ogrodzeń frontowych w linii rozgra-
niczającej okreņlonej na rysunku planu, o mak-
symalnej wysokoņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe 
uzupełnione zielenią; zakaz stosowania ogro-
dzeń pełnych oraz betonowych prefabrykowa-
nych;  

14) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

15) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
zgodnie z § 123;  

16) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem A.UK.1 (tereny usług sakralnych) 
ustala się następujące zasady kształtowania i za-
gospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie terenu – obiekty słuŊące spra-

wowaniu kultu religijnego (koņciół parafialny, 
plebania, dzwonnica, cmentarz przykoņcielny);  

2)  zachowanie istniejącej zabudowy koņcioła i 
dzwonnicy, z prawem do przebudowy; wszelkie 
działania inwestycyjne w uzgodnieniu z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków;  

3)  moŊliwoņć zachowania obiektów: mieszkalne-
go, usługowego, gospodarczych – stanowią-
cych przeznaczenie uzupełniające, z prawem do 
remontu i przebudowy, w uzgodnieniu z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków;  

4)  moŊliwoņć lokalizacji nowej zabudowy o prze-
znaczeniu uzupełniającym, w uzgodnieniu z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków, przy speł-
nieniu:  

 a)  maksymalna wysokoņć do kalenicy 10,0 m,  
 b)  kąt pochylenia połaci dachowych 20 do 45 

stopni;  
5)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwardzo-

nej łącznie na działce do 75% powierzchni działki;  
6)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 

25% powierzchni działki;  
7)  zespół i obiekt znajdują się w rejestrze zabytków, 

w przypadku lokalizacji nowej zabudowy obo-
wiązują ustalenia zawarte w Rozdziale 6 § 90;  

8)  utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

9)  w zakresie infrastruktury technicznej obowiązu-
ją ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem A.UK.2 (tereny usług sakralnych) 
ustala się następujące zasady kształtowania i za-
gospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie terenu – obiekty słuŊący spra-

wowaniu kultu religijnego (dom parafialny);  
2)  zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do 

przebudowy, rozbudowy i nadbudowy;  
 a) maksymalna wysokoņć do kalenicy – 12,0 m, 
 b) kąt pochylenia połaci dachowych od 20 do 

45 stopni,  
 c) dachy wielopołaciowe;  
3)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-

dzonej łącznie na działce do 75%;  
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4)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 

25% powierzchni działki;  
5)  obowiązuje zachowanie linii zabudowy, okre-

ņlonej na rysunku planu;  
6)  utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-

ną;  
7)  w zakresie infrastruktury technicznej obowiązu-

ją ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  
§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem A.U.1 (tereny usług) ustala się 
następujące zasady kształtowania i zagospodaro-
wania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – obiekty usługowe 

(usługi administracyjne, biurowe i finansowe 
itp.);  

2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty garaŊo-
we, gospodarcze itp.;  

3)  zachowanie istniejącej zabudowy usługowej z 
moŊliwoņcią rozbudowy i przebudowy istnieją-
cych obiektów;  

4)  w przypadku rozbudowy, przebudowy i nad-
budowy istniejącej zabudowy, obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć do kalenicy 14,0 m, 
przy dachu płaskim 11,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
45 stopni,  

 c)  dachy wielopołaciowe,  
 d)  w pokryciach dachów i elewacjach zakaz 

stosowania kolorów jaskrawych kontrastują-
cych z otoczeniem;  

5)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 95%;  

6)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
5% powierzchni działki;  

7)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i go-
spodarczych jako jednokondygnacyjnych o wy-
sokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci da-
chowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- lub 
wielospadowych; przy dachach płaskich wyso-
koņć zabudowy do 3,5 m;  

8)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usługo-
wej nie moŊe przekraczać granic działki;  

9)  obowiązuje zachowanie linii zabudowy, okreņlo-
nej na rysunku planu, przy czym nie obowiązuje 
ona w stosunku do obiektów obsługi wjazdów, 
ochrony obiektów i infrastruktury technicznej;  

10) lokalizację ogrodzeń frontowych w linii rozgra-
niczającej okreņlonej na rysunku planu, o mak-
symalnej wysokoņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe 
uzupełnione zielenią; zakaz stosowania ogro-
dzeń pełnych oraz betonowych prefabrykowa-
nych;  

11) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

12) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
zgodnie z § 123;  

13) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami A.U.2 (tereny usług) ustala się 

następujące zasady kształtowania i zagospodaro-
wania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – obiekty usługo-

we związane z zabezpieczeniem przeciwpoŊa-
rowym wraz z placem manewrowym (obiekty 
straŊy poŊarnej);  

2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty garaŊo-
we, gospodarcze itp.;  

3)  zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwo-
ņcią rozbudowy, przebudowy i nadbudowy ist-
niejących obiektów;  

4)  w przypadku rozbudowy, przebudowy i nad-
budowy istniejących obiektów, obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 12,0 m, przy dachu płaskim 10,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
45 stopni,  

 c)  dachy wielopołaciowe,  
 d)  w pokryciach dachów i elewacjach zakaz 

stosowania kolorów jaskrawych kontrastu-
jących z otoczeniem;  

5)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 95%;  

6)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
5% powierzchni działki;  

7)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i 
gospodarczych jako jednokondygnacyjnych o 
wysokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci 
dachowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- 
lub wielospadowych; przy dachach płaskich 
wysokoņć zabudowy do 3,5 m;  

8)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usługo-
wej nie moŊe przekraczać granic działki;  

9)  obowiązuje zachowanie linii zabudowy, okre-
ņlonej na rysunku planu, przy czym nie obo-
wiązuje ona w stosunku do obiektów obsługi 
wjazdów, ochrony obiektów i infrastruktury 
technicznej, pod warunkiem nie ograniczania 
moŊliwoņci manewrowych;  

10) obowiązek zachowania placu manewrowego - 
zakaz zabudowy;  

11) moŊliwoņć lokalizacji ogrodzeń frontowych nie 
ograniczających właņciwoņci manewrowych 
placu, o maksymalnej wysokoņci 2,0 m, ogro-
dzenia aŊurowe uzupełnione zielenią, zakaz sto-
sowania ogrodzeń pełnych oraz betonowych 
prefabrykowanych;  

12) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

13) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
zgodnie z § 123;  

14) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 20. Dla terenu, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem A.U.3 (tereny usług), ustala się 
następujące zasady kształtowania i zagospodaro-
wania terenu:  
1)  przeznaczenie terenu – usługi kultury;  
2)  dla lokalizacji zabudowy usługowej obowiązu-

je:  
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 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-

nicy 9,0 m,  
 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 25 do 

45 stopni,  
 c)  dachy dwu- lub wielopołaciowe,  
 d)  w pokryciach dachów i elewacjach zakaz 

stosowania kolorów jaskrawych kontrastu-
jących z otoczeniem;  

3)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 70%;  

4)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% 
powierzchni działki;  

5)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i 
gospodarczych jako jednokondygnacyjnych o 
wysokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci 
dachowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- 
lub wielospadowych; przy dachach płaskich 
wysokoņć zabudowy do 3,5 m;  

6)  realizacja nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane;  

7)  przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zacho-
wanie linii zabudowy okreņlonej na rysunku 
planu;  

8)  lokalizacja ogrodzeń frontowych od strony prze-
strzeni publicznych w linii rozgraniczającej okre-
ņlonej na rysunku planu, o maksymalnej wyso-
koņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe uzupełnione 
zielenią, zakaz stosowania ogrodzeń pełnych 
oraz betonowych, prefabrykowanych;  

9)  utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

10) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
zgodnie z § 123;  

11) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem A.US (tereny usług sportu i re-
kreacji) ustala się następujące zasady kształtowa-
nia i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – usługi sportu i 

rekreacji;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty usługo-

we, handlu, gastronomii, socjalne, garaŊowe, 
gospodarcze itp.;  

3)  dla lokalizacji zabudowy usług sportowo-re-
kreacyjnych, obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy lub najwyŊej połoŊonego wierzchniego 
pokrycia wynosi 20,0 m, a przy dachu pła-
skim do 15,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 45 
stopni, nie dotyczy dachów sferycznych, łu-
kowych,  

 c)  dachy płaskie, wielopołaciowe, sferyczne, łu-
kowe,  

 d)  w pokryciach dachów i elewacjach zakaz 
stosowania kolorów jaskrawych kontrastu-
jących z otoczeniem;  

4)  dla lokalizacji zabudowy usług uzupełniają-
cych, obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 10,0 m, a przy dachu płaskim do 8,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
45 stopni,  

 c)  dachy płaskie lub wielkopołaciowe,  
 d)  w pokryciach dachów i elewacji zakaz sto-

sowania kolorów jaskrawych, kontrastują-
cych z otoczeniem;  

5)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 80%;  

6)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
20% powierzchni działki;  

7)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i go-
spodarczych jako jednokondygnacyjnych o wy-
sokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci da-
chowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- lub 
wielospadowych; przy dachach płaskich wyso-
koņć zabudowy do 3,5 m;  

8)  przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zacho-
wanie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku 
planu przy czym nie obowiązuje ona w stosun-
ku do obiektów obsługi wjazdów, ochrony 
obiektów, urządzeń sportowych i infrastruktury 
technicznej;  

9)  dla obiektów obsługi wjazdów, ochrony i infra-
struktury technicznej, ustala się:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy – 5,0 m, a przy dachu płaskim do 3,5 m,  

 b)  maksymalna powierzchnia uŊytkowa – 20,0 
m,  

 c)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
45 stopni;  

10) lokalizację ogrodzeń frontowych w linii rozgra-
niczającej okreņlonej na rysunku planu, o mak-
symalnej wysokoņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe 
uzupełnione zielenią; zakaz stosowania ogrodzeń 
pełnych oraz betonowych prefabrykowanych;  

11) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

12) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
zgodnie z § 123;  

13) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem A.PU (tereny produkcyjno-usłu-
gowe) ustala się następujące zasady kształtowania i 
zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – obiekty produkcyj-

ne, obiekty usługowe, składy i magazyny itp.;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty handlo-

we, garaŊowe, gospodarcze;  
3)  zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 

rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów 
i zmianą sposobu uŊytkowania;  

4)  dla lokalizacji nowej zabudowy produkcyjnej, 
usługowej i magazynowej oraz rozbudowy i 
przebudowy istniejących obiektów o tej funkcji 
obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 12,0 m, a przy dachu płaskim do 10,0 
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m, przy czym nie dotyczy to urządzeń i 
obiektów technologicznych słuŊących pro-
dukcji: maszty, kominy, dňwigi, silosy itp. o 
maksymalnej wysokoņci do 20,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
45 stopni,  

 c)  dachy jedno- lub wielopołaciowe,  
 d)  w pokryciach dachu i elewacjach zakaz sto-

sowania kolorów jaskrawych (w tym: bieli w 
elewacjach budynków o znacznej powierzch-
ni), kontrastujących z otoczeniem;  

5)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 90%;  

6)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
10% powierzchni działki;  

7)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i 
gospodarczych jako jednokondygnacyjnych o 
wysokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci 
dachowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- 
lub wielospadowych; przy dachach płaskich 
wysokoņć zabudowy do 3,5 m;  

8)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci produk-
cyjnej, usługowej nie moŊe przekraczać granic 
działki;  

9)  realizacje nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane, a w przy-
padku podziału lub łączenia obowiązują nastę-
pujące zasady:  

 a)  wielkoņć działki powinna być dostosowana 
do rodzaju zabudowy, przy czym minimalna 
powierzchnia działki budowlanej wynosi 
2000 m2 ,  

 b)  minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 
25 m,  

 c)  zapewnienie obsługi komunikacyjnej z dro-
gi publicznej bezpoņrednio lub za poņred-
nictwem drogi wewnętrznej;  

10) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zacho-
wanie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku 
planu, przy czym nie obowiązuje ona w sto-
sunku do obiektów obsługi wjazdów, ochrony 
obiektów i infrastruktury technicznej;  

11) dla obiektów obsługi wjazdów, ochrony i infra-
struktury technicznej, ustala się:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy – 5,0 m, a przy dachu płaskim 3,5 m,  

 b)  maksymalna powierzchnia uŊytkowa – 20,0 
m,  

 c)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni;  

12) moŊliwoņć realizacji funkcji mieszkaniowej ogra-
niczonej do jednego mieszkania, bądň budynku 
(§ 9 ust. 4) na kaŊde zamierzenie inwestycyjne je-
Ŋeli wynika to z charakteru prowadzonej dzia-
łalnoņci lub z potrzeb dozoru i nadzoru;  

13) lokalizację ogrodzeń frontowych w linii rozgra-
niczającej okreņlonej na rysunku planu, o mak-
symalnej wysokoņci 2,0 m, ogrodzenia aŊuro-
we uzupełnione zielenią; zakaz stosowania 

ogrodzeń pełnych oraz betonowych prefabry-
kowanych;  

14) dla terenu sąsiadującego z terenem zabytkowe-
go parku w Osinach, ustala się obowiązek na-
sadzenia zielenią izolacyjną zimozieloną wzdłuŊ 
granicy wyznaczonego terenu;  

15) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

16) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
zgodnie z § 123;  

17) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem A.P (tereny składów, magazynów 
i obiektów logistyki) ustala się następujące zasady 
kształtowania i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – składy, magazy-

ny, hurtownie, bazy, centra przeładunkowe;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty usługo-

we, garaŊowe, gospodarcze;  
3)  zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 

rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów;  
4)  dla lokalizacji nowej zabudowy usługowej, 

magazynowej oraz rozbudowy i przebudowy 
istniejących obiektów o tej funkcji obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 12,0 m, a przy dachu płaskim 10,0 m, 
przy czym nie dotyczy to urządzeń i obiek-
tów technologicznych słuŊących produkcji: 
maszty, kominy, dňwigi, silosy itp. o mak-
symalnej wysokoņci do 20,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni,  

 c)  dachy jedno- lub wielopołaciowe,  
 d)  w pokryciach dachów i elewacjach zakaz 

stosowania kolorów jaskrawych kontrastu-
jących z otoczeniem;  

5)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 80%;  

6)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
20% powierzchni działki;  

7)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i 
gospodarczych jako jednokondygnacyjnych o 
wysokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci 
dachowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- 
lub wielospadowych; przy dachach płaskich 
wysokoņć zabudowy do 3,5 m;  

8)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usługo-
wej i produkcyjnej nie moŊe przekraczać granic 
działki;  

9)  moŊliwoņć realizacji funkcji mieszkaniowej, ogra-
niczonej do jednego mieszkania, bądň budynku 
(§ 9 ust. 4) na kaŊde zamierzenie inwestycyjne, 
jeŊeli wynika to z charakteru prowadzonej dzia-
łalnoņci lub potrzeb dozoru i nadzoru;  

10) realizacja nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane;  

11) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zacho-
wanie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku 
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planu, przy czym nie obowiązuje ona w sto-
sunku do obiektów obsługi wjazdów, ochrony 
obiektów i infrastruktury technicznej;  

12) dla obiektów obsługi wjazdów, ochrony i infra-
struktury technicznej, ustala się:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy – 5,0 m, a przy dachu płaskim 3,5 m,  

 b)  maksymalna powierzchnia uŊytkowa – 20,0 
m,  

 c)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni;  

13) lokalizację ogrodzeń frontowych w linii rozgra-
niczającej okreņlonej na rysunku planu, o mak-
symalnej wysokoņci 2,0 m, ogrodzenia aŊuro-
we uzupełnione zielenią; zakaz stosowania 
ogrodzeń pełnych oraz betonowych prefabry-
kowanych;  

14) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

15) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych zgo-
dnie z § 123;  

16) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 24. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem A.RU (tereny produkcji rolniczej – 
fermy) ustala się następujące zasady kształtowania 
i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – obiekty produkcji 

rolniczej (fermy, składy, magazyny itp.);  
2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty usługo-

we, obiekty produkcyjne i zabudowa mieszka-
niowa, garaŊowa, gospodarcza;  

3)  zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwo-
ņcią rozbudowy i przebudowy istniejących 
obiektów;  

4)  dla lokalizacji nowej zabudowy produkcyjnej, 
rolniczej, usługowej i magazynowej oraz roz-
budowy i przebudowy istniejących obiektów o 
tej funkcji obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 10,0 m, a przy dachach płaskich 8,0 m, 
przy czym nie dotyczy to urządzeń i obiek-
tów technologicznych słuŊących produkcji: 
maszty, kominy, dňwigi, silosy itp., o mak-
symalnej wysokoņci do 20,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni,  

 c)  dachy jedno- lub wielopołaciowe,  
 d)  w pokryciach dachów i elewacjach zakaz 

stosowania kolorów jaskrawych kontrastu-
jących z otoczeniem;  

5)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 80%;  

6)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
20% powierzchni działki;  

7)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i 
gospodarczych jako jednokondygnacyjnych o 
wysokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci 
dachowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- 

lub wielospadowych; przy dachach płaskich 
wysokoņć zabudowy do 3,5 m;  

8)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci produk-
cyjnej, usługowej nie moŊe przekraczać granic 
działki;  

9)  utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej z 
prawem do rozbudowy i przebudowy, zgodnie 
z § 12;  

10) w przypadku zmiany funkcji z fermy na składy, 
magazyny, dopuszcza się zabudowę mieszka-
niową ograniczoną do jednego budynku na 
kaŊde zamierzenie inwestycyjne zgodnie z pa-
rametrami okreņlonymi w § 9 ust. 4;  

11) realizacje nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane, a w przy-
padku podziału lub łączenia obowiązują nastę-
pujące zasady:  

 a)  wielkoņć działki powinna być dostosowana 
do rodzaju zabudowy, przy czym minimalna 
powierzchnia działki budowlanej wynosi 
2000 m2 ,  

 b)  minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 
25 m,  

 c)  zapewnienie obsługi komunikacyjnej z dro-
gi publicznej lub drogi wewnętrznej;  

12) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku planu, 
przy czym nie obowiązuje ona w stosunku do 
obiektów obsługi wjazdów, ochrony obiektów i 
infrastruktury technicznej;  

13) dla obiektów obsługi wjazdów, ochrony i infra-
struktury technicznej, ustala się:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy – 5,0 m, a przy dachu płaskim - 3,5 m.  

 b)  maksymalna powierzchnia uŊytkowa – 20,0 
m,  

 c)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni;  

14) lokalizację ogrodzeń frontowych w linii rozgrani-
czającej okreņlonej na rysunku planu, o maksy-
malnej wysokoņci 2,0 m, ogrodzenia aŊurowe 
uzupełnione zielenią; zakaz stosowania ogrodzeń 
pełnych oraz betonowych prefabrykowanych;  

15) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyjną;  
16) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 

zgodnie z § 123;  
17) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-

zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  
§ 25. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem A.KS (tereny obsługi ruchu sa-
mochodowego i pasaŊerskiego) ustala się nastę-
pujące zasady kształtowania i zagospodarowania 
terenu:  
1)  przeznaczenie terenu – obsługa ruchu samo-

chodowego (parking), plac;  
2)  moŊliwoņć lokalizacji obiektu usługowego, za-

pleczowego, socjalnego itp. o powierzchni za-
budowy do 30 m2, wysokoņci do 4,0 m do 
gzymsu, kącie pochylenia połaci dachowych od 
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0 do 30 stopni oraz elementów małej architek-
tury typu: pomnik, ławki, fontanny itp.;  

3)  utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

4)  w zakresie infrastruktury technicznej obowiązu-
ją ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 26. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem A.R.1 (tereny produkcji rolniczej z 
zakazem lokalizacji nowej zabudowy, poza uzupeł-
niającą w istniejących siedliskach) ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu - produkcja rolnicza;  
2)  zakaz lokalizacji nowej zabudowy, poza uzupeł-

niającą w istniejących siedliskach;  
3)  zabudowa uzupełniająca charakterem, formą i 

gabarytem w nawiązaniu do obiektów istnieją-
cych:  

 a)  maksymalna wysokoņć budynków mieszkal-
nych do kalenicy - 11,0 m, a przy dachu pła-
skim do 8,0 m,  

 b)  maksymalna wysokoņć budynków inwentar-
skich, gospodarczych, składowych itp. do 
15,0 m, a przy dachu płaskim do 12,0 m, 
przy czym nie dotyczy ona urządzeń i obiek-
tów, takich jak: kominy, dňwigi, silosy itp., o 
maksymalnej wysokoņci do 20,0 m,  

 c)  kąt pochylenia połaci dachowych 0 do 30 
stopni, dachy wielopołaciowe, płaskie,  

 d)  utrzymanie istniejącej zabudowy z moŊliwo-
ņcią remontu i przebudowy;  

4)  moŊliwoņć prowadzenia produkcji sadowniczej, 
warzywniczej itp.;  

5)  moŊliwoņć lokalizacji urządzeń technicznej ob-
sługi z zachowaniem przepisów szczególnych;  

6)  utrzymanie istniejących zadrzewień, rowów, 
oczek i cieków;  

7)  moŊliwoņć urządzenia zbiorników wodnych na 
ciekach i rowach melioracyjnych na warunkach 
okreņlonych z właņciwym Zarządem Melioracji i 
Urządzeń Wodnych;  

8)  utrzymanie istniejących ciągów pieszych, go-
spodarczych, dojazdów.  

§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem A.R.2 (tereny produkcji rolniczej z 
prawem zabudowy) ustala się następujące zasady 
kształtowania i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – produkcja rolnicza;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – zabudowa zagro-

dowa, związana z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego, zabudowa usługowa i produkcyjna słu-
Ŋąca produkcji rolniczej, garaŊowa, gospodarcza;  

3)  utrzymanie istniejących terenów produkcji rol-
niczej z prawem do wydzielenia siedlisk w no-
wo wydzielonych gospodarstwach rolnych o 
powierzchni minimum 2 ha;  

4)  zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwo-
ņcią rozbudowy istniejących obiektów;  

5)  nieprzekraczalna linia zabudowy dla zabudowy 
siedliskowej w odległoņci do 100 m od drogi 
publicznej, z wyłączeniem budynków inwen-

tarskich, magazynowych, składowych itp. słu-
Ŋących produkcji rolniczej i usługowej;  

6)  dla lokalizacji nowych budynków mieszkalnych 
w zabudowie zagrodowej, obowiązuje:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 11,0 m, a przy dachu płaskim do 8,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 20 do 
45 stopni,  

 c)  dachy dwu- i wielopołaciowe z dopuszcze-
niem stosowania okien połaciowych, lukarn, 
facjat, naczółków i kolektorów słonecznych 
itp.,  

 d)  zakaz stosowania kolorów jaskrawych, kon-
trastujących z otoczeniem i istniejącą zabu-
dową,  

 e)  zakaz stosowania okładzin winylowych (ty-
pu siding);  

7)  w przypadku rozbudowy, przebudowy i nad-
budowy istniejących budynków mieszkalnych 
obowiązują:  

 a)  dachy płaskie, jedno- lub dwu- i wielopoła-
ciowe,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
45 stopni,  

 c)  maksymalna wysokoņć zabudowy przy da-
chu płaskim 8,0 m i przy dachu spadowym 
11,0 m;  

8)  dla lokalizacji nowych obiektów usługowych, 
produkcyjnych oraz rozbudowy i przebudowy 
istniejących obiektów o tej funkcji obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 15,0 m, przy dachu płaskim 12,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni,  

 c)  dachy wielopołaciowe, płaskie,  
 d)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usłu-

gowej i produkcyjnej nie moŊe przekraczać 
granic działki;  

9)  moŊliwoņć realizacji pomieszczeń garaŊowych i 
gospodarczych jako wbudowanych w budynek 
mieszkalny lub integralnie z nim związanych 
oraz wolnostojących jako jednokondygnacyjne 
bez poddasza uŊytkowego o powierzchni za-
budowy do 100 m2 i wysokoņci do 6,5 m, przy 
uŊyciu tych samych materiałów, kątem pochy-
lenia połaci dachowych od 0 do 45 stopni, da-
chach jedno- lub wielospadowych; przy da-
chach płaskich wysokoņć zabudowy do 4,0 m, 
z wyłączeniem budynków inwentarskich, skła-
dowych itp., w zabudowie zagrodowej, dla któ-
rych ustala się maksymalną wysokoņć zabu-
dowy do 15,0 m, przy czym nie dotyczy ona 
urządzeń i obiektów technicznych takich jak: 
maszty, kominy, dňwigi, silosy itp., o maksy-
malnej wysokoņci do 20,0 m, kąt pochylenia 
połaci dachowych od 0 do 30 stopni;  

10) realizacje nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane, a w przy-
padku podziału lub łączenia obowiązują nastę-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 53 – 2435 – Poz. 424 
 

pujące zasady:  
 a)  minimalna powierzchnia wydzielona pod 

zabudowę siedliskową 3000 m2,  
 b)  minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 

20 m;  
11) powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-

dzonej łącznie na działce niezainwestowanej do 
80%, a na działce zainwestowanej do 90%;  

12) powierzchnia biologicznie czynna minimum 
20% powierzchni działki niezainwestowanej, a 
na działce zainwestowanej minimum 10%;  

13) moŊliwoņć przekształcenia istniejącej zabudo-
wy na zabudowę mieszkaniową, letniskową 
lub agroturystyczną;  

14) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz beto-
nowych prefabrykowanych, zaleca się ogro-
dzenia aŊurowe uzupełnione zielenią o mak-
symalnej wysokoņci 1,8 m;  

15) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną, a w przypadku jej braku obowiązek wyko-
nania podłączenia komunikacyjnego do drogi 
publicznej lub wewnętrznej;  

16) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych na 
kaŊdej z wydzielonych działek zgodnie z § 123; 

17) utrzymanie istniejących zadrzewień ņródpo-
lnych oraz oczek i cieków;  

18) moŊliwoņć urządzenia zbiorników wodnych na 
ciekach i rowach melioracyjnych na warunkach 
okreņlonych z właņciwym Zarządem Melioracji 
i Urządzeń Wodnych;  

19) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8;  

20) w przypadku lokalizacji zabudowy na terenie 
stanowiska archeologicznego obowiązują usta-
lenia zawarte w Rozdziale 6 § 93;  

21) moŊliwoņć lokalizacji urządzeń technicznej ob-
sługi, z zachowaniem przepisów szczególnych;  

22) moŊliwoņć realizacji terenowych urządzeń spor-
towo-rekreacyjnych typu boisko, kort, plac za-
baw itp.;  

23) utrzymanie istniejących ciągów pieszych, go-
spodarczych dojazdów itp.  

§ 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem A.ZP (tereny zieleni urządzonej - 
parki, ogrody,) ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe - park;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – istniejąca zabu-

dowa mieszkaniowa, obiekty usługowe;  
3)  utrzymuje się istniejące zagospodarowanie tere-

nu – zieleń parkowa z obowiązkiem jej pielęgna-
cji, ochrony, prowadzenia prac rekompozycyj-
nych; 

4)  moŊliwoņć adaptacji zabudowy z prawem do 
remontu i przebudowy, w uzgodnieniu z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków;  

5)  teren i dwór znajdują się w rejestrze zabytków - 
obowiązują ustalenia okreņlone w Rozdziale 6, 
§ 90;  

6)  utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyjną. 

§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem A.ZC (tereny cmentarzy) ustala 
się:  
1)  przeznaczenie terenu – cmentarz;  
2)  zakaz zabudowy, za wyjątkiem infrastruktury 

technicznej;  
3)  zakaz wycinania drzew, z wyjątkiem przypad-

ków bezpoņredniego zagroŊenia;  
4)  cmentarz znajduje się w rejestrze zabytków - 

obowiązują ustalenia okreņlone w Rozdziale 6, 
§ 90;  

5)  utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyjną;  
6)  zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz beto-

nowych prefabrykowanych.  
§ 30. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem A.ZD (tereny ogródków działko-
wych) ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe – ogródki działkowe; 
2)  przeznaczenie uzupełniające – zabudowa rekre-

acyjna i obiekty usługowe;  
3)  zakaz nowej zabudowy;  
4)  moŊliwoņć remontów i przebudowy istnieją-

cych obiektów;  
5)  moŊliwoņć lokalizacji urządzeń technicznej ob-

sługi, z zachowaniem przepisów szczególnych;  
6)  utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyjną;  
7)  utrzymanie istniejących ciągów pieszych, go-

spodarczych, dojazdów.  
§ 31. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami A.RŁ, A.RŁ.1 i A.RŁ.2 (tereny łąk) 
ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu – uŊytki zielone;  
2)  zakaz zabudowy, za wyjątkiem urządzeń infra-

struktury technicznej i komunikacyjnej;  
3)  utrzymanie istniejących zadrzewień, rowów, 

oczek i cieków;  
4)  moŊliwoņć urządzenia zbiorników wodnych na 

ciekach i rowach melioracyjnych na warunkach 
okreņlonych z właņciwym Zarządem Melioracji i 
Urządzeń Wodnych;  

5)  utrzymanie istniejących ciągów pieszych, go-
spodarczych, dojazdów;  

6)  w terenie A.RŁ.1 dopuszcza się lokalizację tere-
nowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych (do 
rekreacji czynnej i biernej), takich jak: boiska do 
gier sportowych, miejsca biwakowe, place za-
baw dla dzieci itp.;  

7)  w terenie A.RŁ.2 dopuszcza się moŊliwoņć re-
alizacji (na częņci bądň całoņci terenu) zbiornika 
wodnego w celach ochrony przeciwpowodzio-
wej zgodnie z przepisami szczególnymi.  

§ 32. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: A.RO.1 (tereny produkcji ogrod-
niczej bez prawa zabudowy) ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu - produkcja ogrodnicza;  
2)  moŊliwoņć prowadzenia produkcji sadowniczej 

i warzywniczej, rolniczej;  
3)  zakaz zabudowy, za wyjątkiem infrastruktury 

technicznej;  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 53 – 2436 – Poz. 424 
 
4)  utrzymanie istniejących zadrzewień, rowów, 

oczek i cieków;  
5)  utrzymanie istniejących ciągów pieszych, go-

spodarczych, dojazdów.  
§ 33. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: A.RO.2 (tereny produkcji ogrod-
niczej z prawem zabudowy) ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu - produkcja ogrodnicza;  
2)  moŊliwoņć prowadzenia produkcji sadowniczej 

i warzywniczej, rolniczej;  
3)  moŊliwoņć zabudowy słuŊącej produkcji ogrod-

niczej i sadowniczej, jak: szklarnie i przechowal-
nie owoców z gospodarczymi obiektami towa-
rzyszącymi itp., dla których ustala się:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kaleni-
cy – 7,0 m, a przy dachu płaskim 5,0 m,  

 b)  maksymalna powierzchnia uŊytkowa do 300 
m2 dla pojedynczego obiektu,  

 c)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 45 
stopni,  

 d)  dachy jedno- lub wielopołaciowe płaskie;  
4)  utrzymanie istniejących zadrzewień, rowów, 

oczek i cieków;  
5)  utrzymanie istniejących ciągów pieszych, gospo-

darczych, dojazdów;  
6)  moŊliwoņć realizacji urządzeń infrastruktury tech-

nicznej.  
§ 34. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem A.ZL (tereny lasów) ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu – lasy;  
2)  zachowanie istniejących terenów lasu;  
3)  zakaz zabudowy, za wyjątkiem elementów ma-

łej architektury i zabudowy związanej z gospo-
darką leņną;  

4)  zagospodarowanie lasów zgodnie z planem 
urządzenia lasu;  

5)  utrzymanie istniejących ciągów pieszych, go-
spodarczych dojazdów itp.  

§ 35. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem A.ZLZ (tereny zalesień) ustala 
się:  
1)  przeznaczenie terenu – zalesienia;  
2)  utrzymanie obecnego uŊytkowania rolniczego 

do czasu przeprowadzenia zalesień;  
3)  utrzymanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 

remontu i przebudowy.  
§ 36. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem A.WS (tereny wód powierzchnio-
wych) ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu – wody powierzchniowe 

(cieki naturalne i zbiorniki wodne);  
2)  utrzymanie istniejących cieków, oczek i zbiorni-

ków wodnych z zachowaniem naturalnych for-
macji roņlinnych;  

3)  moŊliwoņć budowy urządzeń związanych wy-
łącznie z gospodarką wodną, urządzeń meliora-
cyjnych itp. w oparciu o przepisy szczególne.  

§ 37. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem A.WSH (tereny stawów hodow-
lanych i rekreacyjnych) ustala się:  

1)  przeznaczenie terenu – stawy rybne;  
2)  zachowanie istniejących stawów rybnych;  
3)  utrzymuje się istniejące zagospodarowanie urzą-

dzeniami słuŊącymi do hodowli ryb, z prawem do 
remontu i przebudowy;  

4)  moŊliwoņć lokalizacji obiektów ochrony i usłu-
gowych o powierzchni nie przekraczającej 30 m2, 
maksymalnej wysokoņci 5,0 m, o dowolnym ką-
cie pochylenia połaci dachowych - pod warun-
kiem Ŋe będą to obiekty nietrwale związane z 
gruntem;  

5)  utrzymanie istniejących zbiorników i cieków;  
6)  utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-

ną.  
§ 38. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem A.G (tereny urządzeń i obiektów 
gazowniczych) ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu – obsługa techniczna zwią-

zana z gazownictwem (obiekty i urządzenia sta-
cji redukcyjnej gazu); realizacja w oparciu o 
przepisy szczególne;  

2)  obowiązek wykonania podłączenia komunika-
cyjnego do drogi publicznej.  

 
Rozdział 4 

Jednostka strukturalna B – zachodnia  
 
§ 39. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem B.MN.1 (tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej) ustala się następujące 
zasady kształtowania i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – zabudowa letni-

skowa, obiekty i lokale usługowe nie zakłóca-
jące funkcji mieszkaniowej;  

3)  zachowanie istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, zagrodowej i letniskowej, 
usługowej z moŊliwoņcią rozbudowy, przebudo-
wy, nadbudowy i odbudowy istniejących obiek-
tów;  

4)  dla lokalizacji nowych budynków oraz odbudo-
wy istniejących obiektów o tej funkcji obowiązu-
ją:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 11,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 20 do 
45 stopni,  

 c)  dachy dwu i wielopołaciowe z dopuszcze-
niem stosowania okien połaciowych, lukarn, 
facjat, naczółków i kolektorów słonecznych, 
itp.,  

 d)  pokrycie dachu z materiałów ceramicznych, 
blachy lub materiałów dachówkopodobnych; 
zakaz stosowania kolorów jaskrawych, kon-
trastujących z otoczeniem i istniejącą zabu-
dową,  

 e)  elewacje w naturalnych kolorach materiałów 
z uŊyciem nie więcej niŊ trzech róŊnych ma-
teriałów wykończeniowych lub kolorów do 
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malowania elewacji zewnętrznej; zakaz sto-
sowania okładzin winylowych (typu siding), 

 f)  elewacje w naturalnych kolorach materiałów 
z uŊyciem nie więcej niŊ trzech róŊnych ma-
teriałów wykończeniowych lub kolorów do 
malowania elewacji zewnętrznej; zakaz sto-
sowania okładzin winylowych (typu siding);  

5)  w przypadku rozbudowy, przebudowy i nad-
budowy istniejących budynków mieszkalnych 
obowiązują:  

 a)  dachy płaskie, jedno dwu – i wielopołacio-
we,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
45 stopni,  

 c)  maksymalna wysokoņć zabudowy przy da-
chu płaskim 8,0 m i przy dachu spadowym 
11,0 m,  

 d)  częņć rozbudowywana i przebudowywana 
musi tworzyć z budynkiem mieszkalnym ca-
łoņć architektoniczną;  

6)  dla lokalizacji nowych obiektów usługowych 
oraz ewentualnie rozbudowy istniejących obiek-
tów o tej funkcji obowiązują:  

 a)  dla obiektów wolnostojących wysokoņć za-
budowy 1 kondygnacja, nie wyŊej niŊ 6,0 m, 
powierzchnia zabudowy maksymalnie do 100 
m2 na działkach z istniejącym budynkiem 
mieszkalnym, a na działkach niezabudowa-
nych nie więcej niŊ 40% powierzchni działki, 
kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 30 
stopni,  

 b)  dla pomieszczeń wbudowanych w budynek 
mieszkalny, powierzchnia uŊytkowa nie prze-
kraczająca 30% powierzchni całkowitej bu-
dynku,  

 c)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usłu-
gowej nie moŊe przekraczać granic działki,  

 d)  obowiązek dostosowania materiałów ele-
wacyjnych, pokrycia dachu i kolorów z za-
budową mieszkaniową;  

7)  moŊliwoņć realizacji pomieszczeń garaŊowych i 
gospodarczych jako wbudowanych w budynek 
mieszkalny lub integralnie z nim związanych 
oraz budynków wolnostojących, jako jedno-
kondygnacyjne bez poddasza uŊytkowego o 
powierzchni zabudowy do 50 m2 i wysokoņci 
do 5,0 m pod warunkiem tworzenia z budyn-
kiem mieszkalnym całoņci architektonicznej 
przy uŊyciu tych samych materiałów, kątem po-
chylenia połaci dachowych od 0 do 45 stopni, 
dachach jedno- lub wielospadowych; przy da-
chach płaskich wysokoņć zabudowy do 3,5 m;  

8)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce niezainwestowanej do 
60%, a na działce zainwestowanej do 70%;  

9)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
40% powierzchni działki niezainwestowanej, a 
na działce zainwestowanej minimum 30%;  

10) realizacje nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane, a w przy-

padku podziału lub łączenia obowiązują nastę-
pujące zasady:  

 a)  wielkoņć działki powinna być dostosowana 
do rodzaju zabudowy, przy czym minimalna 
powierzchnia działki budowlanej wynosi 
1000 m2,  

 b)  minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 
20 m,  

 c)  zapewnienie obsługi komunikacyjnej z dro-
gi publicznej lub drogi wewnętrznej;  

11) moŊliwoņć przekształcenia istniejącej zabudowy 
na zabudowę letniskową oraz letniskowej na 
mieszkaniową, bez prawa ograniczania funkcji 
terenów sąsiednich;  

12) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku planu; 

13) lokalizację ogrodzeń frontowych od strony 
przestrzeni publicznych w linii rozgraniczającej, 
okreņlonej na rysunku planu, o maksymalnej 
wysokoņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe uzupeł-
nione zielenią; zakaz stosowania ogrodzeń 
pełnych oraz betonowych prefabrykowanych;  

14) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną, a w przypadku jej braku ustala się obowią-
zek wykonania podłączenia komunikacyjnego 
do drogi publicznej lub wewnętrznej;  

15) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych na 
kaŊdej z wydzielonych działek zgodnie z § 123;  

16) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8;  

17) w przypadku lokalizacji zabudowy na terenie 
stanowiska archeologicznego obowiązują usta-
lenia zawarte w Rozdziale 6 § 93.  

§ 40. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem B.MN.2 (tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej) ustala się następujące 
zasady kształtowania i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty i lokale 

usługowe nie zakłócające funkcji mieszkanio-
wej;  

3)  dla lokalizacji budynków mieszkalnych, obo-
wiązuje:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 10,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 20 do 
45 stopni,  

 c)  dachy dwu- lub czteropołaciowe z zalece-
niem zachowania jednakowych spadków 
przeciwległych połaci dachowych, z dopusz-
czeniem stosowania okien połaciowych, lu-
karn, facjat, naczółków i kolektorów słonecz-
nych, itp.,  

 d)  pokrycie dachu z materiałów ceramicznych, 
naturalnych, blachy lub materiałów dachów-
kopodobnych; zakaz stosowania kolorów ja-
skrawych, kontrastujących z otoczeniem,  

 e)  elewacje w naturalnych kolorach materia-
łów z uŊyciem nie więcej niŊ trzech róŊnych 
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materiałów wykończeniowych (kamień, drew-
no, cegła) lub kolorów do malowania elewacji 
zewnętrznej; zakaz stosowania okładzin winy-
lowych (typu siding),  

 f)  zalecany układ kalenicy głównej - prostopa-
dły do granicy działki budowlanej dochodzą-
cej do drogi;  

4)  dla lokalizacji obiektów usługowych obowiązu-
ją:  

 a)  dla obiektów wolnostojących wysokoņć za-
budowy 1 kondygnacja, nie wyŊej niŊ 6,0 m, 
powierzchnia zabudowy maksymalnie do 40 
m2 na działkach z istniejącym budynkiem 
mieszkalnym, a na działkach niezabudowa-
nych nie więcej niŊ 20% powierzchni działki, 
kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni,  

 b)  dla pomieszczeń w budynkach mieszkalnych 
powierzchnia uŊytkowa nie przekraczająca 
30% powierzchni całkowitej budynku,  

 c)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usłu-
gowej nie moŊe przekraczać granic działki,  

 d)  obowiązek dostosowania materiałów ele-
wacyjnych, pokrycia dachu i kolorów z za-
budową mieszkaniową;  

5)  moŊliwoņć realizacji pomieszczeń garaŊowych i 
gospodarczych jako wbudowanych w budynek 
mieszkalny lub integralnie z nim związanych 
oraz budynków wolnostojących jako jednokon-
dygnacyjne, bez poddasza uŊytkowego o po-
wierzchni zabudowy do 50 m2 i wysokoņci do 
5,0 m pod warunkiem tworzenia z budynkiem 
mieszkalnym całoņci architektonicznej przy uŊy-
ciu tych samych materiałów, kątem pochylenia 
połaci dachowych od 0 do 45 stopni, dachach 
jedno- lub czteropołaciowych; przy dachach 
płaskich wysokoņć zabudowy do 3,5 m;  

6)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 40%;  

7)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
60% powierzchni działki;  

8)  realizacje nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane, a w przy-
padku podziału lub łączenia obowiązują nastę-
pujące zasady:  

 a)  wielkoņć działki powinna być dostosowana 
do rodzaju zabudowy, przy czym minimalna 
powierzchnia działki budowlanej wynosi 1200 
m2 ,  

 b)  minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 
20 m,  

 c)  zapewnienie obsługi komunikacyjnej z dro-
gi publicznej lub drogi wewnętrznej;  

9)  przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku pla-
nu;  

10) lokalizację ogrodzeń frontowych od strony prze-
strzeni publicznych w linii rozgraniczającej, okre-
ņlonej na rysunku planu, o maksymalnej wyso-

koņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe uzupełnione 
zielenią; zakaz stosowania ogrodzeń pełnych 
oraz betonowych prefabrykowanych;  

11) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną, a w przypadku jej braku ustala się obowią-
zek wykonania podłączenia komunikacyjnego 
do drogi publicznej lub wewnętrznej;  

12) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych na 
kaŊdej z wydzielonych działek zgodnie z § 123;  

13) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8;  

14) w przypadku lokalizacji zabudowy na terenie 
stanowiska archeologicznego obowiązują usta-
lenia zawarte w Rozdziale 6 § 93.  

§ 41. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem B.MW (tereny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej) ustala się następujące 
zasady kształtowania i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – zabudowa gara-

Ŋowa i gospodarcza, obiekty i lokale usługowe 
nie zakłócające funkcji mieszkaniowej;  

3)  zachowanie istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej i usługowej z moŊliwoņcią 
rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów;  

4)  dla lokalizacji nowych budynków mieszkalnych 
oraz rozbudowy i przebudowy istniejących 
obiektów o tej funkcji obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 14,0 m, a przy dachu płaskim do 11,0 
m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni,  

 c)  pokrycie dachu z materiałów ceramicznych, 
blachy lub materiałów dachówkopodobnych; 
zakaz stosowania kolorów jaskrawych, kon-
trastujących z otoczeniem i istniejącą zabu-
dową,  

 d)  elewacje w naturalnych kolorach materia-
łów z uŊyciem nie więcej niŊ trzech róŊnych 
materiałów wykończeniowych lub kolorów 
do malowania elewacji zewnętrznej; zakaz 
stosowania okładzin winylowych (typu si-
ding);  

5)  dla lokalizacji nowych obiektów usługowych oraz 
rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów 
o tej funkcji obowiązują:  

 a)  wysokoņć zabudowy 1 kondygnacja uŊytko-
wa, nie wyŊej niŊ 6,0 m, dla obiektów wolno-
stojących powierzchnia zabudowy maksy-
malnie 40 m2, nie więcej niŊ 20% działki, kąt 
pochylenia połaci dachowych od 0 do 30 
stopni,  

 b)  dla pomieszczeń w budynkach mieszkalnych 
powierzchnia uŊytkowa nieprzekraczająca 40 
m2,  

 c)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usłu-
gowej nie moŊe przekraczać granic działki,  
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 d)  obowiązek dostosowania materiałów elewa-

cyjnych, pokrycia dachu i kolorów z zabu-
dową mieszkaniową;  

6)  moŊliwoņć realizacji pomieszczeń garaŊowych i 
gospodarczych jako wbudowanych w budynek 
mieszkalny oraz budynków wolnostojących ja-
ko jednokondygnacyjne, bez poddasza uŊyt-
kowego o powierzchni zabudowy do 50 m2 i 
wysokoņci do 5,0 m pod warunkiem tworzenia 
z budynkiem mieszkalnym całoņci architekto-
nicznej, kątem pochylenia połaci dachowych od 
0 do 45 stopni, dachach jedno- lub wielospa-
dowych; przy dachach płaskich wysokoņć zabu-
dowy do 3,5 m;  

7)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej, łącznie na działce do 70% powierzchni 
działki;  

8)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% 
powierzchni działki;  

9)  przy lokalizacji nowej zabudowy obowiązuje 
zachowanie linii zabudowy, okreņlonej na ry-
sunku planu;  

10) lokalizację ogrodzeń frontowych od strony 
przestrzeni publicznych w linii rozgraniczającej 
okreņlonej na rysunku planu, o maksymalnej 
wysokoņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe uzupeł-
nione zielenią, zakaz stosowania ogrodzeń peł-
nych oraz betonowych prefabrykowanych;  

11) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną, a w przypadku jej braku ustala się obowią-
zek wykonania podłączenia komunikacyjnego 
do drogi publicznej lub wewnętrznej;  

12) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych na 
kaŊdej z wydzielonych działek zgodnie z § 123;  

13) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8;  

14) w przypadku lokalizacji zabudowy na terenie 
stanowiska archeologicznego obowiązują usta-
lenia zawarte w Rozdziale 6 § 93.  

§ 42. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem B.RM (tereny zabudowy zagrodo-
wej związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolne-
go) ustala się następujące zasady kształtowania i 
zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa związana z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego;  

2)  przeznaczenie uzupełniające – zabudowa miesz-
kaniowa, obiekty usługowe, magazynowe, ga-
raŊowe i gospodarcze;  

3)  zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej, 
mieszkaniowej, letniskowej, magazynowej, usłu-
gowej z moŊliwoņcią rozbudowy, przebudowy i 
nadbudowy istniejących obiektów;  

4)  dla lokalizacji nowych budynków mieszkalnych, 
obowiązuje:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 11,0 m,  

 b)  dla terenów znajdujących się między drogą 
oznaczoną symbolem 02KDZ a rzeką Mrogą 

obowiązuje dla lokalizacji nowych budynków 
mieszkalnych maksymalna wysokoņć zabu-
dowy do kalenicy 9,0 m,  

 c)  kąt pochylenia połaci dachowych od 20 do 
45 stopni,  

 d)  dachy dwu i wielopołaciowe z dopuszczeniem 
stosowania okien połaciowych, lukarn, facjat, 
naczółków i kolektorów słonecznych, itp., 

 e)  pokrycie dachu z materiałów ceramicznych, 
blachy lub materiałów dachówkopodobnych; 
zakaz stosowania kolorów jaskrawych, kon-
trastujących z otoczeniem i istniejącą zabu-
dową,  

 f)  elewacje w naturalnych kolorach materiałów 
z uŊyciem nie więcej niŊ trzech róŊnych ma-
teriałów wykończeniowych lub kolorów do 
malowania elewacji zewnętrznej; zakaz sto-
sowania okładzin winylowych (typu siding);  

5)  w przypadku rozbudowy, przebudowy i nadbu-
dowy istniejących budynków mieszkalnych obo-
wiązują:  

 a)  dachy płaskie, jedno lub dwu – i wielopoła-
ciowe,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
45 stopni,  

 c)  maksymalna wysokoņć zabudowy przy da-
chu płaskim 8,0 m i przy dachu spadowym 
11,0 m;  

6)  moŊliwoņć realizacji pomieszczeń garaŊowych i 
gospodarczych jako wbudowanych w budynek 
mieszkalny lub integralnie z nim związanych 
oraz wolnostojących jako jednokondygnacyj-
ne, bez poddasza uŊytkowego o powierzchni 
zabudowy do 100 m2 i wysokoņci do 6,5 m, 
przy uŊyciu tych samych materiałów, kątem 
pochylenia połaci dachowych od 0 do 45 stop-
ni, dachach jedno- lub wielospadowych; przy 
dachach płaskich wysokoņć zabudowy do 4,0 
m, z wyłączeniem budynków usługowych, in-
wentarskich, składowych itp., w zabudowie za-
grodowej, dla których ustala się maksymalną 
wysokoņć zabudowy do 15,0 m, przy czym nie 
dotyczy ona urządzeń i obiektów technicznych 
takich jak: maszty, kominy, dňwigi, silosy itp., o 
maksymalnej wysokoņci do 20,0 m, kąt pochy-
lenia połaci dachowych od 0 do 30 stopni;  

7)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 70%;  

8)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
30% powierzchni działki;  

9)  realizacje nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane, a w przy-
padku podziału lub łączenia obowiązują nastę-
pujące zasady:  

 a)  wielkoņć działki powinna być dostosowana 
do rodzaju zabudowy, przy czym minimalna 
powierzchnia działki budowlanej pod zabu-
dowę zagrodową 2500 m2, 

 b)  minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 
25 m,  
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 c)  zapewnienie obsługi komunikacyjnej z dro-

gi publicznej lub drogi wewnętrznej;  
10) moŊliwoņć przekształcenia istniejącej zabudo-

wy na zabudowę letniskową i agroturystyczną 
bez prawa ograniczania funkcji terenów są-
siednich;  

11) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku pla-
nu;  

12) lokalizację ogrodzeń frontowych od strony 
przestrzeni publicznych w linii rozgraniczającej 
okreņlonej na rysunku planu, o maksymalnej 
wysokoņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe uzupeł-
nione zielenią; zakaz stosowania ogrodzeń 
pełnych oraz betonowych prefabrykowanych;  

13) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną, a w przypadku jej braku ustala się obowią-
zek wykonania podłączenia komunikacyjnego 
do drogi publicznej lub wewnętrznej;  

14) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
na kaŊdej z wydzielonych działek zgodnie z § 
123;  

15) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8;  

16) w przypadku lokalizacji zabudowy na terenie 
stanowiska archeologicznego obowiązują usta-
lenia zawarte w Rozdziale 6 § 93;  

17) moŊliwoņć realizacji terenowych urządzeń spor-
towo-rekreacyjnych typu boisko, kort, plac za-
baw itp.  

§ 43. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem B.ML (tereny zabudowy letni-
skowej i rekreacyjnej) ustala się następujące zasa-
dy kształtowania i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa letni-

skowa i rekreacyjna;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, garaŊowa i gospodar-
cza;  

3)  zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 
rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istnieją-
cych obiektów;  

4)  dla lokalizacji nowej zabudowy oraz odbudowy 
istniejących obiektów o tej funkcji obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 8,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 20 do 
45 stopni,  

 c)  dachu dwu- lub wielopołaciowe z dopusz-
czeniem stosowania okien połaciowych, lu-
karn, facjat, naczółków i kolektorów słonecz-
nych, itp.,  

 d)  pokrycie dachu z materiałów ceramicznych, 
blachy lub materiałów dachówkopodobnych; 
zakaz stosowania kolorów jaskrawych, kon-
trastujących z otoczeniem i istniejącą zabu-
dową,  

 e)  elewacje w naturalnych kolorach materia-
łów z uŊyciem nie więcej niŊ trzech róŊnych 
materiałów wykończeniowych lub kolorów 

do malowania elewacji zewnętrznej; zakaz 
stosowania okładzin winylowych (typu si-
ding);  

5)  w przypadku rozbudowy, przebudowy i nad-
budowy istniejącej zabudowy, obowiązują:  

 a)  dachy dwu- lub wielopołaciowe z dopusz-
czeniem stosowania okien połaciowych, lu-
karn, facjat, naczółków i kolektorów słonecz-
nych itp.,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
45 stopni,  

 c)  maksymalna wysokoņć zabudowy przy da-
chu płaskim 6,0 m i przy dachu spadowym 
8,0 m,  

 d)  częņć rozbudowywana i przebudowywana 
musi tworzyć z budynkiem całoņć architekto-
niczną;  

6)  moŊliwoņć realizacji pomieszczeń garaŊowych, 
gospodarczych jako wbudowanych w budynek 
mieszkalny lub integralnie z nim związanych 
oraz wolnostojących jako jednokondygnacyjne 
bez poddasza uŊytkowego o powierzchni za-
budowy do 50 m2 i wysokoņci do 5,0 m pod 
warunkiem tworzenia z budynkiem mieszkal-
nym całoņci architektonicznej przy uŊyciu tych 
samych materiałów, kątem pochylenia połaci 
dachowych od 0 do 45 stopni, dachach jedno- 
lub wielospadowych; przy dachach płaskich 
wysokoņć zabudowy do 3,5 m;  

7)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce niezainwestowanej do 
30%, a na działce zainwestowanej do 40%;  

8)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
70% powierzchni działki niezainwestowanej, a 
na działce zainwestowanej minimum 60%;  

9)  moŊliwoņć lokalizowania zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oraz jej rozbudowy, prze-
budowy i nadbudowy na warunkach okreņlo-
nych w § 39 ust. 4, ust. 5;  

10) utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej z 
prawem do rozbudowy i przebudowy oraz moŊ-
liwoņcią przekształcenia do funkcji agrotury-
stycznej;  

11) realizacje nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane, a w przy-
padku podziału lub łączenia obowiązują nastę-
pujące zasady:  

 a)  wielkoņć działki powinna być dostosowana 
do rodzaju zabudowy, przy czym minimalna 
powierzchnia działki budowlanej wynosi 
1200 m2,  

 b)  minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 
20 m,  

 c)  zapewnienie obsługi komunikacyjnej z dro-
gi publicznej lub drogi wewnętrznej usytu-
owanej na własnej działce;  

12) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku planu;  

13) lokalizację ogrodzeń frontowych od strony prze-
strzeni publicznych w linii rozgraniczającej, 
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okreņlonej na rysunku planu, o maksymalnej 
wysokoņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe uzupeł-
nione zielenią; zakaz stosowania ogrodzeń peł-
nych oraz betonowych prefabrykowanych;  

14) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną; w przypadku wydzielenia nowych działek 
budowlanych (przy braku obsługi komunikacyj-
nej) ustala się obowiązek wykonania podłącze-
nia komunikacyjnego do drogi publicznej lub 
wewnętrznej na własnej działce;  

15) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych na 
kaŊdej z wydzielonych działek zgodnie z § 123;  

16) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8;  

17) w przypadku lokalizacji zabudowy na terenie 
stanowiska archeologicznego obowiązują usta-
lenia zawarte w Rozdziale 6 § 93.  

§ 44. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem B.UO.1 (tereny usług oņwiaty) 
ustala się następujące zasady kształtowania i za-
gospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – usługi oņwiaty;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi admini-

stracji, biblioteka, obiekty garaŊowe i gospo-
darcze;  

3)  zachowanie istniejącej zabudowy oņwiatowej 
wraz z terenem boiska z moŊliwoņcią rozbudowy 
i przebudowy istniejących obiektów;  

4)  dla lokalizacji nowej zabudowy oņwiatowej, 
usługowej oraz rozbudowy istniejących obiektów 
o tej funkcji obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kaleni-
cy lub najwyŊej połoŊonego wierzchniego 
pokrycia wynosi 15,0 m, a przy dachu pła-
skim do 12,0 m, nie dotyczy obiektów spor-
towych, których wysokoņć wynika z warun-
ków uŊytkowych, jednak nie wyŊej niŊ 25,0 
m, 

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni, nie dotyczy dachów sferycznych, 
łukowych,  

 c)  dachy wielopołaciowe, sferyczne, łukowe, 
płaskie,  

 d)  w pokryciach dachów i elewacjach zakaz 
stosowania kolorów jaskrawych, kontrastu-
jących z otoczeniem;  

5)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 70%;  

6)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% 
powierzchni działki;  

7)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i 
gospodarczych jako jednokondygnacyjnych o 
wysokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci 
dachowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- 
lub wielospadowych; przy dachach płaskich 
wysokoņć zabudowy do 3,5 m;  

8)  moŊliwoņć lokalizacji obiektów sportowych, try-
bun i innych urządzeń sportowych itp.;  

9)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usługo-
wej nie moŊe przekraczać granic działki;  

10) realizacja nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane;  

11) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zacho-
wanie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku 
planu, przy czym nie obowiązuje ona w sto-
sunku do obiektów obsługi wjazdów, ochrony 
obiektów, urządzeń sportowych i infrastruktury 
technicznej;  

12) dla obiektów obsługi wjazdów, ochrony i infra-
struktury technicznej, ustala się:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy – 5,0 m, a przy dachu płaskim do 3,5 m,  

 b)  maksymalna powierzchnia uŊytkowa – 20,0 
m,  

 c)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni;  

13) lokalizację ogrodzeń frontowych w linii rozgra-
niczającej okreņlonej na rysunku planu, o mak-
symalnej wysokoņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe 
uzupełnione zielenią, zakaz stosowania ogrodzeń 
pełnych oraz betonowych prefabrykowanych;  

14) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

15) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
zgodnie z § 123;  

16) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 45. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem B.UO.2 (tereny usług oņwiaty) 
ustala się następujące zasady kształtowania i za-
gospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – usługi oņwiaty;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi admini-

stracji, biblioteka, obiekty garaŊowe i gospo-
darcze;  

3)  zachowanie istniejącej zabudowy oņwiatowej, 
usługowej z moŊliwoņcią rozbudowy i przebu-
dowy istniejących obiektów;  

4)  dla lokalizacji nowej zabudowy oņwiatowej, usłu-
gowej oraz rozbudowy istniejących obiektów o 
tej funkcji obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy lub najwyŊej połoŊonego wierzchniego 
pokrycia wynosi 12,0 m, a przy dachu pła-
skim do 10,0 m, nie dotyczy obiektów spor-
towych, których wysokoņć wynika z warun-
ków uŊytkowych, jednak nie wyŊej niŊ 20,0 
m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni, nie dotyczy dachów sferycznych, 
łukowych,  

 c)  dachy wielopołaciowe, sferyczne, łukowe, 
płaskie,  

 d)  w pokryciach dachów i elewacjach zakaz 
stosowania kolorów jaskrawych, kontrastu-
jących z otoczeniem;  

5)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 70%;  

6)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
30% powierzchni działki;  
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7)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i 

gospodarczych jako jednokondygnacyjnych o 
wysokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci 
dachowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- 
lub wielospadowych; przy dachach płaskich 
wysokoņć zabudowy do 3,5 m;  

8)  moŊliwoņć lokalizacji obiektów sportowych, 
trybun i innych urządzeń sportowych itp.;  

9)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usługo-
wej nie moŊe przekraczać granic działki;  

10) realizacja nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane;  

11) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku planu, 
przy czym nie obowiązuje ona w stosunku do 
obiektów obsługi wjazdów, ochrony obiektów, 
urządzeń sportowych i infrastruktury technicz-
nej;  

12) dla obiektów obsługi wjazdów, ochrony i infra-
struktury technicznej, ustala się:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy – 5,0 m, a przy dachu płaskim do 3,5 m,  

 b)  maksymalna powierzchnia uŊytkowa – 20,0 
m,  

 c)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni;  

13) lokalizację ogrodzeń frontowych w linii rozgra-
niczającej okreņlonej na rysunku planu, o mak-
symalnej wysokoņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe 
uzupełnione zielenią, zakaz stosowania ogrodzeń 
pełnych oraz betonowych prefabrykowanych;  

14) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

15) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
zgodnie z § 123;  

16) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 46. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem B.UO.3 (tereny usług oņwiaty) 
ustala się następujące zasady kształtowania i za-
gospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – usługi oņwiaty;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi administra-

cji, biblioteka, obiekty garaŊowe i gospodarcze; 
3)  zachowanie istniejącej zabudowy oņwiatowej z 

moŊliwoņcią rozbudowy i przebudowy istnieją-
cych obiektów;  

4)  dla lokalizacji nowej zabudowy oņwiatowej, usłu-
gowej oraz rozbudowy istniejących obiektów o 
tej funkcji obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy lub najwyŊej połoŊonego wierzchniego 
pokrycia wynosi 12,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 25 do 
45 stopni,  

 c)  dachy dwu- i czteropołaciowe,  
 d)  w pokryciach dachów i elewacjach zakaz 

stosowania kolorów jaskrawych, kontrastu-
jących z otoczeniem;  

5)  powierzchni zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 70%;  

6)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
30% powierzchni działki;  

7)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i 
gospodarczych jako jednokondygnacyjnych o 
wysokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci 
dachowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- 
lub wielospadowych; przy dachach płaskich 
wysokoņć zabudowy do 3,5 m;  

8)  moŊliwoņć lokalizacji obiektów sportowych, 
trybun i innych urządzeń sportowych;  

9)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usługo-
wej nie moŊe przekraczać granic działki;  

10) realizacja nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane;  

11) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku planu, 
przy czym nie obowiązuje ona w stosunku do 
urządzeń sportowych i infrastruktury technicz-
nej;  

12) lokalizację ogrodzeń frontowych w linii rozgra-
niczającej okreņlonej na rysunku planu, o mak-
symalnej wysokoņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe 
uzupełnione zielenią, zakaz stosowania ogro-
dzeń pełnych oraz betonowych prefabrykowa-
nych;  

13) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

14) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
zgodnie z § 123;  

15) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 47. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem B.UK (tereny usług sakralnych) 
ustala się następujące zasady kształtowania i zago-
spodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – obiekty słuŊące 

sprawowaniu kultu religijnego (zespół: koņciół 
mariawicki z cmentarzem przykoņcielnym, ple-
bania);  

2)  przeznaczenie uzupełniające – gospodarstwo 
rolne;  

3)  zachowanie istniejącej zabudowy plebani wraz z 
budynkami gospodarczymi z prawem do prze-
budowy;  

4)  cmentarz przykoņcielny znajduje się w rejestrze 
zabytków - obowiązują ustalenia zawarte w 
Rozdziale 6, § 90;  

5)  utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

6)  w zakresie infrastruktury technicznej obowiązu-
ją ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 48. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem B.UZ (tereny usług zdrowia) 
ustala się następujące zasady kształtowania i za-
gospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – usługi słuŊące 

ochronie zdrowia;  
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2)  przeznaczenie uzupełniające – usługi admini-

stracji, apteka i zabudowa mieszkaniowa, gara-
Ŋowa i gospodarcza;  

3)  zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 
rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów;  

4)  dla lokalizacji nowej zabudowy oraz rozbudo-
wy istniejących obiektów o tej funkcji obowią-
zują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kaleni-
cy 12,0 m, a przy dachu płaskim do 10,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
45 stopni,  

 c)  dachy dwu i wielopołaciowe, płaskie,  
 d)  w pokryciach dachów i elewacjach zakaz 

stosowania kolorów jaskrawych, kontrastu-
jących z otoczeniem;  

5)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 100%;  

6)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i 
gospodarczych jako jednokondygnacyjnych o 
wysokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci 
dachowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- 
lub wielospadowych; przy dachach płaskich 
wysokoņć zabudowy do 3,5 m;  

7)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usługo-
wej nie moŊe przekraczać granic działki;  

8)  realizacja nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane;  

9)  przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zacho-
wanie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku 
planu;  

10) w przypadku lokalizacji elementów słuŊących 
funkcji podstawowej (pochylnie i obiekty nie-
trwale związane z gruntem) - istnieje moŊli-
woņć ich lokalizacji w granicy terenu, tj. w linii 
rozgraniczającej;  

11) lokalizację ogrodzeń frontowych w linii rozgra-
niczającej okreņlonej na rysunku planu, o mak-
symalnej wysokoņci 1,8 m, ogrodzenia aŊuro-
we uzupełnione zielenią, zakaz stosowania 
ogrodzeń pełnych oraz betonowych prefabry-
kowanych;  

12) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

13) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
zgodnie z § 123;  

14) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 49. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem B.U.1 (tereny usług) ustala się 
następujące zasady kształtowania i zagospodaro-
wania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – obiekty usługo-

we związane z zabezpieczeniem przeciwpoŊa-
rowym wraz z placem manewrowym;  

2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty garaŊo-
we, gospodarcze itp.;  

3)  zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 
rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów;  

4)  dla lokalizacji nowej zabudowy usługowej oraz 
rozbudowy istniejących obiektów o tej funkcji 
obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kaleni-
cy 12,0 m, a przy dachu płaskim do 10,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
45 stopni,  

 c)  dach dwu- i wielopołaciowe, płaskie,  
 d)  w pokryciach dachów i elewacjach zakaz sto-

sowania kolorów jaskrawych, kontrastujących 
z otoczeniem;  

5)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 100%;  

6)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i 
gospodarczych jako jednokondygnacyjnych o 
wysokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci 
dachowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- 
lub wielospadowych; przy dachach płaskich 
wysokoņć zabudowy do 3,5 m;  

7)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usługo-
wej nie moŊe przekraczać granic działki;  

8)  przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku planu, 
przy czym nie obowiązuje ona w stosunku do 
obiektów obsługi wjazdów, ochrony i obiektów 
infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie-
ograniczania moŊliwoņci manewrowych;  

9)  w przypadku lokalizacji obiektów słuŊących 
funkcji podstawowej (pochylnie i obiekty nie-
trwale związane z gruntem) - istnieje moŊli-
woņć ich lokalizacji w granicy terenu, tj. w linii 
rozgraniczającej;  

10) obowiązek zachowania placu manewrowego - 
zakaz zabudowy;  

11) moŊliwoņć lokalizacji ogrodzeń frontowych nie 
ograniczających właņciwoņci manewrowych pla-
cu, o maksymalnej wysokoņci 1,8 m, zakaz sto-
sowania ogrodzeń pełnych oraz betonowych 
prefabrykowanych, zaleca się ogrodzenia aŊuro-
we;  

12) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

13) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
zgodnie z § 123;  

14) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 50. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami B.U.2, (tereny usług) ustala się 
następujące zasady kształtowania i zagospodaro-
wania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – obiekty usługowe 

(handel, gastronomia itp.);  
2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty garaŊo-

we, gospodarcze itp.;  
3)  zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 

rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów;  
4)  dla lokalizacji nowej zabudowy usługowej oraz 

rozbudowy istniejących obiektów o tej funkcji 
obowiązują:  
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 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-

nicy 9,0 m, a przy dachu płaskim do 7,0 m,  
 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 

45 stopni,  
 c)  dachy dwu- i wielopołaciowe, płaskie,  
 d)  w pokryciach dachów i elewacjach zakaz sto-

sowania kolorów jaskrawych, kontrastujących 
z otoczeniem;  

5)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 60%;  

6)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
40% powierzchni działki;  

7)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i go-
spodarczych jako jednokondygnacyjnych o wy-
sokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci da-
chowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- lub 
wielospadowych; przy dachach płaskich wyso-
koņć zabudowy do 3,5 m;  

8)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usługo-
wej nie moŊe przekraczać granic działki;  

9)  realizacja nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane;  

10) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku planu;  

11) lokalizację ogrodzeń frontowych w linii rozgra-
niczającej okreņlonej na rysunku planu, o mak-
symalnej wysokoņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe 
uzupełnione zielenią, zakaz stosowania ogrodzeń 
pełnych oraz betonowych prefabrykowanych;  

12) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

13) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych zgo-
dnie z § 123;  

14) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 51. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami B.U.3, (tereny usług) ustala się 
następujące zasady kształtowania i zagospodaro-
wania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – obiekty usługo-

we, (handel, gastronomia itp.);  
2)  przeznaczenie uzupełniające – funkcja mieszka-

niowa oraz obiekty garaŊowe, gospodarcze itp.;  
3)  zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 

rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów;  
4)  dla lokalizacji nowej zabudowy oraz rozbudo-

wy istniejących obiektów o tej funkcji, obowią-
zują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 10,0 m, a przy dachu płaskim do 8,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
45 stopni,  

 c)  dachy dwu- i wielopołaciowe, płaskie,  
 d)  w pokryciach dachów i elewacjach zakaz 

stosowania kolorów jaskrawych, kontrastu-
jących z otoczeniem;  

5)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 70%;  

6)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 

30% powierzchni działki;  
7)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i 

gospodarczych jako jednokondygnacyjnych o 
wysokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci 
dachowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- 
lub wielospadowych; przy dachach płaskich 
wysokoņć zabudowy do 3,5 m;  

8)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usługowej 
nie moŊe przekraczać granic działki;  

9)  realizacja nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane;  

10) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku planu; 

11) lokalizację ogrodzeń frontowych linii rozgrani-
czającej okreņlonej na rysunku planu, o mak-
symalnej wysokoņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe 
uzupełnione zielenią, zakaz stosowania ogro-
dzeń pełnych oraz betonowych prefabrykowa-
nych;  

12) podłączenie komunikacyjne od drogi publicznej, 
istnieje moŊliwoņć wydzielenia dróg wewnętrz-
nych;  

13) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych zgo-
dnie z § 123;  

14) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 52. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami B.US (tereny usług sportu i re-
kreacji) ustala się następujące zasady kształtowa-
nia i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – usługi sportu i 

rekreacji;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty usługowe, 

handlu, gastronomii, socjalne, garaŊowe, go-
spodarcze itp.;  

3)  dla lokalizacji nowej zabudowy usług sporto-
wo-rekreacyjnych, obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy lub najwyŊej połoŊonego wierzchniego 
pokrycia wynosi 15,0 m, a przy dachu pła-
skim do 12,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 45 
stopni, nie dotyczy dachów sferycznych, łu-
kowych,  

 c)  dachy płaskie, wielopołaciowe, sferyczne, łu-
kowe,  

 d)  w pokryciach dachów i elewacjach zakaz 
stosowania kolorów jaskrawych, kontrastu-
jących z otoczeniem;  

4)  dla lokalizacji zabudowy usług uzupełniających, 
obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 10,0 m, a przy dachu płaskim do 8,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
45 stopni,  

 c)  dachy płaskie lub wielkopołaciowe,  
 d)  w pokryciach dachów i elewacji zakaz sto-

sowania kolorów jaskrawych, kontrastują-
cych z otoczeniem;  
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5)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-

dzonej łącznie na działce do 80%;  
6)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 

20% powierzchni działki;  
7)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i 

gospodarczych jako jednokondygnacyjnych o 
wysokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci 
dachowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- 
lub wielospadowych; przy dachach płaskich 
wysokoņć zabudowy do 3,5 m;  

8)  przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zacho-
wanie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku 
planu przy czym nie obowiązuje ona w stosun-
ku do obiektów obsługi wjazdów, ochrony 
obiektów, urządzeń sportowych i infrastruktury 
technicznej;  

9)  dla obiektów obsługi wjazdów, ochrony i infra-
struktury technicznej, ustala się:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy – 5,0 m, a przy dachu płaskim do 3,5 m,  

 b)  maksymalna powierzchnia uŊytkowa – 20,0 
m,  

 c)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni;  

10) lokalizację ogrodzeń frontowych w linii rozgrani-
czającej okreņlonej na rysunku planu, o maksy-
malnej wysokoņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe 
uzupełnione zielenią, zakaz stosowania ogrodzeń 
pełnych oraz betonowych prefabrykowanych;  

11) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyjną; 
12) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych zgo-

dnie z § 123;  
13) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-

zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  
§ 53. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami B.PU (tereny produkcyjno-
usługowe) ustala się następujące zasady kształtowa-
nia i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie terenu – obiekty produkcyjne, 

obiekty usługowe, składy i magazyny itp.;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty handlo-

we, garaŊowe, gospodarcze;  
3)  zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 

rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów 
i zmianą sposobu uŊytkowania;  

4)  dla lokalizacji nowej zabudowy usługowej, pro-
dukcyjnej i magazynowej oraz rozbudowy ist-
niejących obiektów o tej funkcji obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 12,0 m, a przy dachu płaskim do 10,0 
m, przy czym nie dotyczy to urządzeń i 
obiektów technologicznych słuŊących pro-
dukcji: maszty, kominy, dňwigi, silosy itp., o 
maksymalnej wysokoņci do 20,0 m;  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni,  

 c)  dachy jedno- lub wielopołaciowe, płaskie,  
 d)  w pokryciach dachu i elewacjach zakaz sto-

sowania kolorów jaskrawych (w tym bieli w 

elewacjach budynków o znacznej powierzch-
ni), kontrastujących z otoczeniem;  

5)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 80%;  

6)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
20% powierzchni działki;  

7)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i go-
spodarczych jako jednokondygnacyjnych o wy-
sokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci da-
chowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- lub 
wielospadowych; przy dachach płaskich wyso-
koņć zabudowy do 3,5 m;  

8)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci produk-
cyjnej, usługowej nie moŊe przekraczać granic 
działki;  

9)  realizacje nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane, a w przy-
padku podziału lub łączenia obowiązują nastę-
pujące zasady:  

 a)  wielkoņć działki powinna być dostosowana 
do rodzaju zabudowy, przy czym minimalna 
powierzchnia działki budowlanej wynosi 
2000 m2,  

 b)  minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 
25 m,  

 c)  zapewnienie obsługi komunikacyjnej z dro-
gi publicznej bezpoņrednio lub za poņred-
nictwem drogi wewnętrznej;  

10) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku planu, 
przy czym nie obowiązuje ona w stosunku do 
obiektów obsługi wjazdów, ochrony obiektów i 
infrastruktury technicznej;  

11) dla obiektów obsługi wjazdów, ochrony i infra-
struktury technicznej, ustala się:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kalenicy 
– 5,0 m, a przy dachu płaskim 3,5 m,  

 b)  maksymalna powierzchnia uŊytkowa – 20,0 
m, 

 c)  kąt pochylenia połaci dachowych od 00 do 
300;  

12) moŊliwoņć realizacji funkcji mieszkaniowej ogra-
niczonej do jednego mieszkania, bądň budynku 
(§ 39 ust. 4) na kaŊde zamierzenie inwestycyjne 
jeŊeli wynika to z charakteru prowadzonej dzia-
łalnoņci lub z potrzeb dozoru i nadzoru;  

13) lokalizację ogrodzeń frontowych w linii rozgra-
niczającej okreņlonej na rysunku planu, o mak-
symalnej wysokoņci 2,0 m, ogrodzenia aŊurowe 
uzupełnione zielenią, zakaz stosowania ogrodzeń 
pełnych oraz betonowych prefabrykowanych;  

14) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

15) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych zgo-
dnie z § 123;  

16) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 54. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem B.P (tereny składów, magazynów 
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i obiektów logistyki) ustala się następujące zasady 
kształtowania i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – składy i magazy-

ny, hurtownie, bazy, centra przeładunkowe;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty usługo-

we, garaŊowe, gospodarcze;  
3)  zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 

rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów;  
4)  dla lokalizacji nowej zabudowy usługowej i ma-

gazynowej oraz rozbudowy istniejących obiek-
tów o tej funkcji obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kaleni-
cy 12,0 m, a przy dachu płaskim do 10,0 m, 
przy czym nie dotyczy to urządzeń i obiektów 
technologicznych słuŊących produkcji: masz-
ty, kominy, dňwigi, silosy itp., o maksymal-
nej wysokoņci do 20,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni,  

 c)  dachy jedno- lub wielopołaciowe, płaskie,  
 d)  w pokryciach dachu i elewacjach zakaz sto-

sowania kolorów jaskrawych (w tym bieli w 
elewacjach budynków o znacznej powierzch-
ni), kontrastujących z otoczeniem;  

5)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 80%;  

6)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 20% 
powierzchni działki;  

7)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i go-
spodarczych jako jednokondygnacyjnych o wy-
sokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci da-
chowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- lub 
wielospadowych; przy dachach płaskich wyso-
koņć zabudowy do 3,5 m;  

8)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usługowej 
i produkcyjnej nie moŊe przekraczać granic dział-
ki;  

9)  moŊliwoņć realizacji funkcji mieszkaniowej, og-
raniczonej do jednego mieszkania, bądň budynku 
(§ 39 ust. 4) na kaŊde zamierzenie inwestycyjne, 
jeŊeli wynika to z charakteru prowadzonej dzia-
łalnoņci lub potrzeb dozoru i nadzoru;  

10) realizacje nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane, a w przy-
padku podziału lub łączenia obowiązują nastę-
pujące zasady:  

 a)  wielkoņć działki powinna być dostosowana 
do rodzaju zabudowy, przy czym minimalna 
powierzchnia działki budowlanej wynosi 
2000 m2,  

 b)  minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 
25 m,  

 c)  zapewnienie obsługi komunikacyjnej z dro-
gi publicznej lub drogi wewnętrznej;  

11) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku planu, 
przy czym nie obowiązuje ona w stosunku do 
obiektów obsługi wjazdów, ochrony obiektów i 
infrastruktury technicznej;  

12) dla obiektów obsługi wjazdów, ochrony i infra-
struktury technicznej, ustala się:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy – 5,0 m, a przy dachu płaskim 3,5 m,  

 b)  maksymalna powierzchnia uŊytkowa – 20,0 
m,  

 c)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni;  

13) lokalizację ogrodzeń frontowych w linii rozgrani-
czającej okreņlonej na rysunku planu, o maksy-
malnej wysokoņci 2,0 m, ogrodzenia aŊurowe 
uzupełnione zielenią, zakaz stosowania ogrodzeń 
pełnych oraz betonowych prefabrykowanych;  

14) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

15) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych zgo-
dnie z § 123;  

16) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 55. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem B.RU (tereny produkcji rolniczej – 
fermy) ustala się następujące zasady kształtowania 
i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – obiekty produkcji 

rolniczej (fermy, składy, magazyny itp.);  
2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty usługowe, 

obiekty produkcyjne i zabudowa mieszkaniowa, 
garaŊowa, gospodarcza;  

3)  zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 
rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów;  

4)  dla lokalizacji nowej zabudowy produkcyjnej, 
rolniczej, usługowej i magazynowej oraz rozbu-
dowy istniejących obiektów o tej funkcji obo-
wiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kaleni-
cy 10,0 m, a przy dachach płaskich 8,0 m, 
przy czym nie dotyczy to urządzeń i obiektów 
technologicznych słuŊących produkcji: masz-
ty, kominy, dňwigi, silosy itp., o maksymal-
nej wysokoņci do 20,0 m;  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0do 30 
stopni,  

 c)  dachy jedno- lub wielopołaciowe, płaskie,  
 d)  w pokryciach dachu i elewacjach zakaz sto-

sowania kolorów jaskrawych (w tym bieli w 
elewacjach budynków o znacznej powierzch-
ni), kontrastujących z otoczeniem;  

5)  dla terenu znajdującego się w strefie ekspozy-
cji zabytkowego parku w Kołacinie, obowiązu-
je:  

 a)  zachowanie istniejących budynków,  
 b)  dla rozbudowy, przebudowy oraz budowy 

nowych obiektów – wymóg dostosowania 
gabarytów, kubatury i geometrii dachów do 
zabudowy istniejącej,  

 c)  w pokryciach dachu i elewacjach zakaz sto-
sowania kolorów jaskrawych, w tym bieli, 
kontrastujących z istniejącymi obiektami i 
otoczeniem,  
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 d)  elewacje wykonane z materiałów naturalnych 

(kamień, drewno, cegła), zakaz stosowania 
okładzin winylowych (typu siding);  

6)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 80%;  

7)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 20% 
powierzchni działki;  

8)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i go-
spodarczych jako jednokondygnacyjnych o wy-
sokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci da-
chowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- lub 
wielospadowych; przy dachach płaskich wyso-
koņć zabudowy do 3,5 m;  

9)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci produk-
cyjnej, usługowej nie moŊe przekraczać granic 
działki;  

10) utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej z 
prawem do rozbudowy i przebudowy, zgodnie z 
§ 42;  

11) w przypadku zmiany funkcji z fermy na składy, 
magazyny, dopuszcza się zabudowę mieszka-
niową ograniczoną do jednego budynku na kaŊ-
de zamierzenie inwestycyjne zgodnie z parame-
trami okreņlonymi w § 39 ust. 4;  

12) realizacje nowej zabudowy w oparciu o istnieją-
ce podziały na działki budowlane, a w przypad-
ku podziału lub łączenia obowiązują następują-
ce zasady:  

 a)  wielkoņć działki powinna być dostosowana 
do rodzaju zabudowy, przy czym minimalna 
powierzchnia działki budowlanej wynosi 2000 
m2,  

 b)  minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 
25 m,  

 c)  zapewnienie obsługi komunikacyjnej z drogi 
publicznej bezpoņrednio lub za poņrednic-
twem drogi wewnętrznej;  

13) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku planu, 
przy czym nie obowiązuje ona w stosunku do 
obiektów obsługi wjazdów, ochrony obiektów i 
infrastruktury technicznej;  

14) dla obiektów obsługi wjazdów, ochrony i infra-
struktury technicznej, ustala się:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy – 5,0 m, a przy dachu płaskim do 3,5 m,  

 b)  maksymalna powierzchnia uŊytkowa – 20,0 
m,  

 c)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 30 
stopni;  

15) lokalizację ogrodzeń frontowych w linii rozgrani-
czającej okreņlonej na rysunku planu, o maksy-
malnej wysokoņci 2,0 m, ogrodzenia aŊurowe 
uzupełnione zielenią, zakaz stosowania ogrodzeń 
pełnych oraz betonowych prefabrykowanych;  

16) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

17) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych zgo-
dnie z § 123;  

18) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 56. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem B.R.1 (tereny produkcji rolniczej z 
zakazem lokalizacji nowej zabudowy, poza uzupeł-
niającą w istniejących siedliskach) ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu - produkcja rolnicza;  
2)  zakaz lokalizacji nowej zabudowy, poza uzupeł-

niającą w istniejących siedliskach;  
3)  zabudowa uzupełniająca charakterem, formą i 

gabarytem w nawiązaniu do obiektów istnieją-
cych:  

 a)  maksymalna wysokoņć budynków miesz-
kalnych do 11,0 m,  

 b)  maksymalna wysokoņć budynków inwentar-
skich, gospodarczych, składowych itp. do 15,0 
m, przy czym nie dotyczy ona urządzeń i 
obiektów, takich jak: kominy, dňwigi, silosy 
itp., o maksymalnej wysokoņci do 20,0 m,  

 c)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni, dachy wielopołaciowe, płaskie,  

 d)  utrzymanie istniejącej zabudowy, z moŊli-
woņcią remontu i przebudowy;  

4)  moŊliwoņć prowadzenia produkcji sadowniczej, 
warzywniczej itp.;  

5)  moŊliwoņć lokalizacji urządzeń technicznej ob-
sługi z zachowaniem przepisów szczególnych;  

6)  utrzymanie istniejących zadrzewień, rowów, 
oczek i cieków;  

7)  utrzymanie istniejących ciągów pieszych, go-
spodarczych, dojazdów;  

8)  moŊliwoņć urządzenia zbiorników wodnych na 
ciekach i rowach melioracyjnych na warunkach 
okreņlonych z właņciwym Zarządem Melioracji 
i Urządzeń Wodnych;  

9)  w terenie B.R.1 w Woli Cyrusowej, w zasięgu 
pokazanym na rysunku planu, objętym projek-
tem potencjalnego specjalnego obszaru ochrony 
siedlisk Dyrektywy Siedliskowej Natura 2000 – 
zabrania się działań mogących w znaczny spo-
sób pogorszyć stan siedlisk gatunków roņlin i 
zwierząt, a takŊe w znaczący sposób wpłynąć ne-
gatywnie na gatunki, dla których ochrony został 
wyznaczony obszar Natura 2000. Działalnoņć go-
spodarcza, rolna, leņna nie podlega ogranicze-
niu, jeŊeli nie zagraŊają one zachowaniu siedlisk 
przyrodniczych oraz siedlisk roņlin lub zwie-
rząt;  

10) dla częņci terenów znajdujących się w granicach 
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich obo-
wiązują ustalenia rozdziału 7.  

§ 57. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem B.R.2 (tereny produkcji rolniczej z 
prawem zabudowy) ustala się następujące zasady 
kształtowania i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – produkcja rolnicza; 
2)  przeznaczenie uzupełniające – zabudowa zagro-

dowa, związana z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego, zabudowa usługowa i produkcyjna słu-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 53 – 2448 – Poz. 424 
 

Ŋąca produkcji rolniczej, garaŊowa, gospodar-
cza;  

3)  utrzymanie istniejących terenów produkcji rolni-
czej z prawem do wydzielenia siedlisk w nowo 
wydzielonych gospodarstwach rolnych o po-
wierzchni minimum 2 ha;  

4)  zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwo-
ņcią rozbudowy istniejących obiektów;  

5)  nieprzekraczalna linia zabudowy dla zabudowy 
siedliskowej w odległoņci do 100 m od drogi pu-
blicznej, z wyłączeniem budynków inwentar-
skich, magazynowych, składowych itp. słuŊących 
produkcji rolniczej i usługowej;  

6)  dla lokalizacji nowych budynków mieszkalnych 
w zabudowie zagrodowej, obowiązuje:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 11,0 m,  

 b)  dla terenów znajdujących się między drogą 
oznaczoną symbolem 02KDZ a rzeką Mrogą 
obowiązuje dla lokalizacji nowych budynków 
mieszkalnych maksymalna wysokoņć zabu-
dowy do kalenicy 9,0 m,  

 c)  kąt pochylenia połaci dachowych od 20 do 
45 stopni,  

 d)  dachy dwu- i wielopołaciowe z dopuszcze-
niem stosowania okien połaciowych, lukarn, 
facjat, naczółków i kolektorów słonecznych 
itp.,  

 e)  zakaz stosowania kolorów jaskrawych, kon-
trastujących z otoczeniem i istniejącą zabu-
dową,  

 f)  zakaz stosowania okładzin winylowych (ty-
pu siding);  

7)  w przypadku rozbudowy, przebudowy i nad-
budowy istniejących budynków mieszkalnych 
obowiązują:  

 a)  dachy płaskie, jedno- lub dwu- i wielopoła-
ciowe,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 45 
stopni,  

 c)  maksymalna wysokoņć zabudowy przy da-
chu płaskim 8,0 m i przy dachu spadowym 
11,0 m;  

8)  dla lokalizacji nowych obiektów usługowych, 
zakładów produkcyjnych oraz rozbudowy i prze-
budowy istniejących obiektów o tej funkcji obo-
wiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 15,0 m, przy dachu płaskim 12,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni, dachy płaskie, wielopołaciowe,  

 c)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usłu-
gowej i produkcyjnej nie moŊe przekraczać 
granic działki;  

9)  moŊliwoņć realizacji pomieszczeń garaŊowych i 
gospodarczych jako wbudowanych w budynek 
mieszkalny lub integralnie z nim związanych 
oraz wolnostojących jako jednokondygnacyjne 
bez poddasza uŊytkowego o powierzchni zabu-
dowy do 100 m2 i wysokoņci do 6,5 m, przy 

uŊyciu tych samych materiałów, kątem pochy-
lenia połaci dachowych od 0 do 45 stopni, da-
chach jedno- lub wielospadowych; przy da-
chach płaskich wysokoņć zabudowy do 4,0 m, z 
wyłączeniem budynków inwentarskich, składo-
wych itp., w zabudowie zagrodowej, dla których 
ustala się maksymalną wysokoņć zabudowy do 
15,0 m, przy czym nie dotyczy ona urządzeń i 
obiektów technicznych takich jak: maszty, ko-
miny, dňwigi, silosy itp., o maksymalnej wyso-
koņci do 20,0 m, kąt pochylenia połaci dacho-
wych od 0 do 30 stopni;  

10) realizacje nowej zabudowy w oparciu o istnieją-
ce podziały na działki budowlane, a w przypad-
ku podziału lub łączenia obowiązują następują-
ce zasady:  

 a)  minimalna powierzchnia wydzielona pod za-
budowę siedliskową 3000 m2,  

 b)  minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 
20 m;  

11) powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce niezainwestowanej do 
80%, a na działce zainwestowanej do 90%;  

12) powierzchnia biologicznie czynna minimum 
20% powierzchni działki niezainwestowanej, a 
na działce zainwestowanej minimum 10%;  

13) moŊliwoņć przekształcenia istniejącej zabudowy 
na zabudowę mieszkaniową, letniskową lub 
agroturystyczną;  

14) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz beto-
nowych prefabrykowanych, zaleca się ogro-
dzenia aŊurowe uzupełnione zielenią o mak-
symalnej wysokoņci 1,8 m;  

15) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną, a w przypadku jej braku obowiązek wyko-
nania podłączenia komunikacyjnego do drogi 
publicznej lub wewnętrznej;  

16) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych na 
kaŊdej z wydzielonych działek zgodnie z § 123;  

17) utrzymanie istniejących zadrzewień ņródpolnych 
oraz oczek i cieków;  

18) moŊliwoņć urządzenia zbiorników wodnych na 
ciekach i rowach melioracyjnych na warunkach 
okreņlonych z właņciwym Zarządem Melioracji 
i Urządzeń Wodnych;  

19) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8;  

20) w przypadku lokalizacji zabudowy na terenie 
stanowiska archeologicznego obowiązują usta-
lenia zawarte w Rozdziale 6 § 93;  

21) moŊliwoņć lokalizacji urządzeń technicznej ob-
sługi, z zachowaniem przepisów szczególnych;  

22) moŊliwoņć realizacji terenowych urządzeń spor-
towo-rekreacyjnych typu boisko, kort, plac za-
baw itp.;  

23) utrzymanie istniejących ciągów pieszych, go-
spodarczych dojazdów itp.;  

24) teren B.R.2 w Woli Cyrusowej, w zasięgu poka-
zanym na rysunku planu, objęty jest projektem 
potencjalnego specjalnego obszaru ochrony 
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siedlisk Dyrektywy Siedliskowej Natura 2000, dla 
którego:  

 a)  zabrania się działań mogących w znaczny 
sposób pogorszyć stan siedlisk gatunków ro-
ņlin i zwierząt, a takŊe w znaczący sposób 
wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których 
ochrony został wyznaczony obszar Natura 
2000,  

 b)  planowane przedsięwzięcia, które nie są 
bezpoņrednio związane z ochroną obszaru 
Natura 2000 lub obszarów, o których mowa 
w art. 34 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody 
lub nie wynikają z tej ochrony, a które mogą 
na te obszary znacząco oddziaływać, wyma-
gają przeprowadzenia postępowania w spra-
wie oceny oddziaływania na ņrodowisko, na 
zasadach okreņlonych w przepisach szczegól-
nych,  

 c)  zabrania się wprowadzania zmiany stosun-
ków wodnych,  

 d)  umiejscowienie obiektów budowlanych win-
no być wzdłuŊ istniejącego układu drogowe-
go.  
§ 58. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem B.ZP (tereny zieleni urządzonej, 
parki) ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe - park;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – istniejąca zabu-

dowa mieszkaniowa, obiekty usługowe;  
3)  utrzymuje się istniejące zagospodarowanie tere-

nu – zieleń parkowa z obowiązkiem jej pielęgna-
cji, ochrony, prowadzenia prac rekompozycyj-
nych;  

4)  moŊliwoņć adaptacji zabudowy z prawem do 
remontu i przebudowy, w uzgodnieniu z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków;  

5)  utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

6)  teren i dwór znajduje się w rejestrze zabytków - 
obowiązują ustalenia okreņlone w Rozdziale 6.  

§ 59. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem B.ZC (tereny cmentarzy) ustala 
się:  
1)  przeznaczenie terenu – cmentarz;  
2)  zakaz zabudowy, za wyjątkiem urządzeń infra-

struktury technicznej;  
3)  zakaz wycinania drzew, z wyjątkiem przypad-

ków bezpoņredniego zagroŊenia;  
4)  północna częņć cmentarza mariawickiego znajdu-

je się w rejestrze zabytków - obowiązują ustalenia 
okreņlone w Rozdziale 6, § 90;  

5)  utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

6)  zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz beto-
nowych prefabrykowanych.  

§ 60. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem B.ZD (tereny ogródków działko-
wych) ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe - ogródki działkowe;  

2)  przeznaczenie uzupełniające - zabudowa rekre-
acyjna i obiekty usługowe;  

3)  zakaz nowej zabudowy;  
4)  moŊliwoņć remontów i przebudowy istniejących 

obiektów;  
5)  moŊliwoņć lokalizacji urządzeń technicznej ob-

sługi z zachowaniem przepisów szczególnych;  
6)  utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-

ną;  
7)  utrzymanie istniejących ciągów pieszych, gospo-

darczych, dojazdów.  
§ 61. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem B.RŁ (tereny łąk) ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu – uŊytki zielone;  
2)  zakaz zabudowy, za wyjątkiem urządzeń infra-

struktury technicznej i komunikacyjnej;  
3)  moŊliwoņć urządzenia zbiorników wodnych na 

ciekach i rowach melioracyjnych na warunkach 
okreņlonych z właņciwym Zarządem Melioracji i 
Urządzeń Wodnych;  

4)  utrzymanie istniejących zadrzewień, rowów, 
oczek i cieków;  

5)  utrzymanie istniejących ciągów pieszych, go-
spodarczych, dojazdów.  

§ 62. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem B.ZL (tereny lasów) ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu – lasy;  
2)  zachowanie istniejących terenów lasu;  
3)  zakaz zabudowy, za wyjątkiem elementów ma-

łej architektury i zabudowy związanej z gospo-
darką leņną;  

4)  zagospodarowanie lasów zgodnie z planem urzą-
dzenia lasu;  

5)  utrzymanie istniejących ciągów pieszych, go-
spodarczych dojazdów itp.; 

6)  dla częņci terenów znajdujących się w granicach 
Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich 
obowiązują ustalenia Rozdziału 7.  

§ 63. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem B.ZLZ (tereny zalesień) ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu – zalesienia;  
2)  utrzymanie obecnego uŊytkowania rolniczego 

do czasu przeprowadzenia zalesień;  
3)  utrzymanie istniejącej zabudowy, z moŊliwoņcią 

remontu i przebudowy.  
§ 64. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem B.WS (tereny wód powierzch-
niowych) ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu - wody powierzchniowe 

(cieki naturalne i zbiorniki wodne);  
2)  utrzymanie istniejących cieków, oczek i zbiorni-

ków wodnych z zachowaniem naturalnych for-
macji roņlinnych;  

3)  moŊliwoņć budowy urządzeń związanych wyłą-
cznie z gospodarką wodną, urządzeń meliora-
cyjnych itp., w oparciu o przepisy szczególne;  

4)  dla częņci terenów znajdujących się w grani-
cach Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódz-
kich obowiązują ustalenia Rozdziału 7.  
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§ 65. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem B.WSH (tereny stawów hodow-
lanych i rekreacyjnych) ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu – stawy rybne;  
2)  zachowanie istniejących stawów rybnych;  
3)  utrzymuje się istniejące zagospodarowanie urzą-

dzeniami słuŊącymi do hodowli ryb, z prawem do 
remontu i przebudowy;  

4)  moŊliwoņć lokalizacji obiektów ochrony i usłu-
gowych o powierzchni nie przekraczającej 30 m2, 
maksymalnej wysokoņci 5,0 m, o dowolnym ką-
cie pochylenia połaci dachowych - pod warun-
kiem Ŋe będą to obiekty nietrwale związane z 
gruntem;  

5)  utrzymanie istniejących zbiorników i cieków;  
6)  utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-

ną.  
§ 66. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem B.W (tereny urządzeń i obiektów 
wodociągowych) ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu – obsługa techniczna (obie-

kty i urządzenia stacji wodociągowej, uzdatniania 
wody i ujęcia wody);  

2)  zachowanie istniejącego zagospodarowania z 
prawem do rozbudowy, przebudowy i budowy, 
z uwzględnieniem przepisów szczególnych;  

3)  utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną.  

 
Rozdział 5 

Jednostka strukturalna C – wschodnia  
 
§ 67. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem C.MN.1 (tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej) ustala się następujące 
zasady kształtowania i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – zabudowa letni-

skowa, obiekty i lokale usługowe, nie zakłóca-
jące funkcji mieszkaniowej;  

3)  zachowanie istniejącej zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, zagrodowej i letniskowej, 
usługowej z moŊliwoņcią rozbudowy, przebudo-
wy, nadbudowy i odbudowy istniejących obiek-
tów;  

4)  dla lokalizacji nowych budynków oraz odbu-
dowy istniejących obiektów o tej funkcji obo-
wiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 11,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 20 do 
45 stopni,  

 c)  dachy dwu i wielopołaciowe z dopuszcze-
niem stosowania okien połaciowych, lukarn, 
facjat, naczółków i kolektorów słonecznych, 
itp.,  

 d)  pokrycie dachu z materiałów ceramicznych, 
blachy lub materiałów dachówkopodobnych; 
zakaz stosowania kolorów jaskrawych, kon-

trastujących z otoczeniem i istniejącą zabu-
dową,  

 e)  elewacje w naturalnych kolorach materiałów 
z uŊyciem nie więcej niŊ trzech róŊnych ma-
teriałów wykończeniowych lub kolorów do 
malowania elewacji zewnętrznej; zakaz sto-
sowania okładzin winylowych (typu siding);  

5)  w przypadku rozbudowy, przebudowy i nadbu-
dowy istniejących budynków mieszkalnych 
obowiązują:  

 a)  dachy płaskie, jedno dwu– i wielopołacio-
we,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
45 stopni,  

 c)  maksymalna wysokoņć zabudowy przy da-
chu płaskim 8,0 m i przy dachu spadowym 
11,0 m,  

 d)  częņć rozbudowywana i przebudowywana 
musi tworzyć z budynkiem mieszkalnym ca-
łoņć architektoniczną;  

6)  dla lokalizacji nowych obiektów usługowych oraz 
ewentualnie rozbudowy istniejących obiektów o 
tej funkcji obowiązują:  

 a)  dla obiektów wolnostojących wysokoņć za-
budowy 1 kondygnacja, nie wyŊej niŊ 6,0 m, 
powierzchnia zabudowy maksymalnie do 100 
m2 na działkach z istniejącym budynkiem 
mieszkalnym, a na działkach niezabudowa-
nych nie więcej niŊ 40% powierzchni działki, 
kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 30 
stopni;  

 b)  dla pomieszczeń wbudowanych w budynek 
mieszkalny, powierzchnia uŊytkowa nie prze-
kraczająca 30% powierzchni całkowitej bu-
dynku, maksymalnie do 100 m2,  

 c)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usłu-
gowej nie moŊe przekraczać granic działki,  

 d)  obowiązek dostosowania materiałów elewa-
cyjnych, pokrycia dachu i kolorów z zabu-
dową mieszkaniową;  

7)  moŊliwoņć realizacji pomieszczeń garaŊowych i 
gospodarczych jako wbudowanych w budynek 
mieszkalny lub integralnie z nim związanych oraz 
budynków wolnostojących, jako jednokondy-
gnacyjne bez poddasza uŊytkowego o po-
wierzchni zabudowy do 50 m2 i wysokoņci do 5,0 
m pod warunkiem tworzenia z budynkiem 
mieszkalnym całoņci architektonicznej przy uŊy-
ciu tych samych materiałów, kątem pochylenia 
połaci dachowych od 0 do 45 stopni, dachach 
jedno- lub wielospadowych; przy dachach pła-
skich wysokoņć zabudowy do 3,5 m;  

8)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonych łącznie na działce niezainwestowanej 
do 60%, a na działce zainwestowanej do 70%;  

9)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
40% powierzchni działki niezainwestowanej, a 
na działce zainwestowanej minimum 30%;  

10) realizacje nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane, a w przy-
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padku podziału lub łączenia obowiązują nastę-
pujące zasady:  

 a)  wielkoņć działki powinna być dostosowana 
do rodzaju zabudowy, przy czym minimalna 
powierzchnia działki budowlanej wynosi 1000 
m2,  

 b)  minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 
20 m,  

 c)  zapewnienie obsługi komunikacyjnej z dro-
gi publicznej lub drogi wewnętrznej;  

11) moŊliwoņć przekształcenia istniejącej zabudowy 
na zabudowę letniskową oraz letniskową na 
mieszkaniową, bez prawa ograniczania funkcji 
terenów sąsiednich;  

12) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku pla-
nu;  

13) lokalizację ogrodzeń frontowych od strony 
przestrzeni publicznych w linii rozgraniczającej, 
okreņlonej na rysunku planu, o maksymalnej 
wysokoņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe uzupeł-
nione zielenią; zakaz stosowania ogrodzeń peł-
nych oraz betonowych prefabrykowanych;  

14) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną, a w przypadku jej braku ustala się obowią-
zek wykonania podłączenia komunikacyjnego 
do drogi publicznej lub wewnętrznej;  

15) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych na 
kaŊdej z wydzielonych działek zgodnie z § 123;  

16) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8;  

17) w przypadku lokalizacji zabudowy na terenie 
stanowiska archeologicznego obowiązują usta-
lenia zawarte w Rozdziale 6 § 93.  

§ 68. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem C.RM (tereny zabudowy zagro-
dowej związanej z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego) ustala się następujące zasady kształtowa-
nia i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa związana z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego;  

2)  przeznaczenie uzupełniające – zabudowa miesz-
kaniowa, obiekty usługowe, magazynowe, gara-
Ŋowe i gospodarcze;  

3)  zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej, 
mieszkaniowej, letniskowej magazynowej i usłu-
gowej z moŊliwoņcią rozbudowy, przebudowy i 
nadbudowy istniejących obiektów;  

4)  dla lokalizacji nowych budynków mieszkalnych, 
obowiązuje:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 11,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 20 do 
45 stopni,  

 c)  dachy dwu i wielopołaciowe z dopuszczeniem 
stosowania okien połaciowych, lukarn, facjat, 
naczółków i kolektorów słonecznych, itp.,  

 d)  pokrycie dachu z materiałów ceramicznych, 
blachy lub materiałów dachówkopodob-

nych; zakaz stosowania kolorów jaskrawych, 
kontrastujących z otoczeniem i istniejącą za-
budową,  

 e)  elewacje w naturalnych kolorach materia-
łów z uŊyciem nie więcej niŊ trzech róŊnych 
materiałów wykończeniowych lub kolorów 
do malowania elewacji zewnętrznej; zakaz 
stosowania okładzin winylowych (typu si-
ding);  

5)  w przypadku rozbudowy, przebudowy i nad-
budowy istniejących budynków mieszkalnych 
obowiązują:  

 a)  dachy płaskie, jedno lub dwu– i wielopoła-
ciowe,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
45 stopni,  

 c)  maksymalna wysokoņć zabudowy przy da-
chu płaskim 8,0 m i przy dachu spadowym 
11,0 m;  

6)  dla terenów sąsiadujących z terenem zabytko-
wego koņcioła w Kołacinku, na głębokoņć 25 m 
od linii rozgraniczających drogi oznaczonej sym-
bolem 1KDG, dla nowych budynków oraz odtwa-
rzanych we frontach działek, obowiązuje:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 9,0 m,  

 b)  maksymalna szerokoņć elewacji frontowej 
12,0 m,  

 c)  dachy dwu- i czteropołaciowe,  
 d)  układ kalenicy równoległy do drogi;  
7)  moŊliwoņć realizacji pomieszczeń garaŊowych i 

gospodarczych jako wbudowanych w budynek 
mieszkalny lub integralnie z nim związanych 
oraz wolnostojących jako jednokondygnacyjne, 
bez poddasza uŊytkowego o powierzchni zabu-
dowy do 100 m2 i wysokoņci do 6,5 m, przy uŊy-
ciu tych samych materiałów, kątem pochylenia 
połaci dachowych od 0 do 45 stopni, dachach 
jedno- lub wielospadowych; przy dachach pła-
skich wysokoņć zabudowy do 4,0 m, z wyłącze-
niem budynków usługowych, inwentarskich, 
składowych itp., w zabudowie zagrodowej, dla 
których ustala się maksymalną wysokoņć zabu-
dowy do 15,0 m, przy czym nie dotyczy ona 
urządzeń i obiektów technicznych takich jak: 
maszty, kominy, dňwigi, silosy itp., o maksy-
malnej wysokoņci do 20,0 m, kąt pochylenia 
połaci dachowych od 0 do 30 stopni;  

8)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonych łącznie na działce do 70%;  

9)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 30% 
powierzchni działki;  

10) realizacje nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane, a w przy-
padku podziału lub łączenia obowiązują nastę-
pujące zasady:  

 a)  wielkoņć działki powinna być dostosowana 
do rodzaju zabudowy, przy czym minimalna 
powierzchnia działki budowlanej pod zabu-
dowę zagrodową 2500 m2,  
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 b)  minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 

25 m,  
 c)  zapewnienie obsługi komunikacyjnej z dro-

gi publicznej lub drogi wewnętrznej;  
11) moŊliwoņć przekształcenia istniejącej zabudo-

wy na zabudowę letniskową i agroturystyczną, 
bez prawa ograniczania funkcji terenów sąsied-
nich;  

12) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku planu;  

13) lokalizację ogrodzeń frontowych od strony prze-
strzeni publicznych w linii rozgraniczającej okre-
ņlonej na rysunku planu, o maksymalnej wyso-
koņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe uzupełnione 
zielenią; zakaz stosowania ogrodzeń pełnych 
oraz betonowych prefabrykowanych;  

14) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyjną, 
a w przypadku jej braku ustala się obowiązek 
wykonania podłączenia komunikacyjnego do 
drogi publicznej lub wewnętrznej;  

15) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych na 
kaŊdej z wydzielonych działek zgodnie z § 123;  

16) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8;  

17) w przypadku lokalizacji zabudowy na terenie 
stanowiska archeologicznego obowiązują usta-
lenia zawarte w Rozdziale 6 § 93;  

18) moŊliwoņć realizacji terenowych urządzeń spor-
towo-rekreacyjnych typu boisko, kort, plac za-
baw itp.  

§ 69. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem C.ML (tereny zabudowy letni-
skowej i rekreacyjnej) ustala się następujące zasa-
dy kształtowania i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa letni-

skowa i rekreacyjna;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, garaŊowa i gospodar-
cza;  

3)  zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwo-
ņcią rozbudowy, przebudowy i nadbudowy ist-
niejących obiektów;  

4)  dla lokalizacji nowej zabudowy oraz odbudowy 
istniejących obiektów o tej funkcji obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 8,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 20 do 
45 stopni,  

 c)  dachu dwu- lub wielopołaciowe z obowiąz-
kiem zachowania jednakowych spadków 
przeciwległych połaci dachowych z dopusz-
czeniem stosowania okien połaciowych, lu-
karn, facjat, naczółków i kolektorów słonecz-
nych, itp.,  

 d)  pokrycie dachu z materiałów ceramicznych, 
blachy lub materiałów dachówkopodobnych; 
zakaz stosowania kolorów jaskrawych, kon-
trastujących z otoczeniem i istniejącą zabu-
dową,  

 e)  elewacje w naturalnych kolorach materia-
łów z uŊyciem nie więcej niŊ trzech róŊnych 
materiałów wykończeniowych lub kolorów 
do malowania elewacji zewnętrznej; zakaz 
stosowania okładzin winylowych (typu si-
ding);  

5)  w przypadku rozbudowy, przebudowy i nad-
budowy istniejącej zabudowy, obowiązują:  

 a)  dachy dwu- lub wielopołaciowe z dopusz-
czeniem stosowania okien połaciowych, lu-
karn, facjat, naczółków i kolektorów słonecz-
nych itp.,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
45 stopni,  

 c)  maksymalna wysokoņć zabudowy przy da-
chu płaskim 6,0 m i przy dachu spadowym 
8,0 m,  

 d)  częņć rozbudowywana i przebudowywana 
musi tworzyć z budynkiem całoņć architekto-
niczną;  

6)  moŊliwoņć realizacji pomieszczeń garaŊowych, 
gospodarczych jako wbudowanych w budynek 
mieszkalny lub integralnie z nim związanych 
oraz wolnostojących jako jednokondygnacyjne 
bez poddasza uŊytkowego o powierzchni za-
budowy do 50 m2 i wysokoņci do 5,0 m pod wa-
runkiem tworzenia z budynkiem mieszkalnym 
całoņci architektonicznej przy uŊyciu tych samych 
materiałów, kątem pochylenia połaci dachowych 
od 0 do 45 stopni, dachach jedno- lub wielospa-
dowych; przy dachach płaskich wysokoņć zabu-
dowy do 3,5 m;  

7)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonych łącznie na działce niezainwestowanej 
do 30%, a na działce zainwestowanej do 40%;  

8)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 70% 
powierzchni działki niezainwestowanej, a na 
działce zainwestowanej minimum 60%;  

9)  moŊliwoņć lokalizowania zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oraz jej rozbudowy, prze-
budowy i nadbudowy na warunkach okreņlo-
nych w § 67 ust. 4, ust. 5;  

10) utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej z 
prawem do rozbudowy i przebudowy oraz moŊ-
liwoņcią przekształcenia do funkcji agrotury-
stycznej;  

11) realizacje nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane, a w przy-
padku podziału lub łączenia obowiązują nastę-
pujące zasady:  

 a)  wielkoņć działki powinna być dostosowana 
do rodzaju zabudowy, przy czym minimalna 
powierzchnia działki budowlanej wynosi 1200 
m2,  

 b)  minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 
20 m,  

 c)  zapewnienie obsługi komunikacyjnej z drogi 
publicznej lub drogi wewnętrznej usytuowa-
nej na własnej działce;  
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12) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-

nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku planu;  
13) lokalizację ogrodzeń frontowych od strony 

przestrzeni publicznych w linii rozgraniczającej, 
okreņlonej na rysunku planu, o maksymalnej 
wysokoņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe uzupeł-
nione zielenią; zakaz stosowania ogrodzeń peł-
nych oraz betonowych prefabrykowanych;  

14) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną, a w przypadku jej braku ustala się obowią-
zek wykonania podłączenia komunikacyjnego 
do drogi publicznej lub wewnętrznej na wła-
snej działce;  

15) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych na 
kaŊdej z wydzielonych działek zgodnie z § 123;  

16) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8;  

17) w przypadku lokalizacji zabudowy na terenie 
stanowiska archeologicznego obowiązują usta-
lenia zawarte w Rozdziale 6 § 93.  

§ 70. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem C.UK.1 (tereny usług sakralnych) 
ustala się następujące zasady kształtowania i za-
gospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie terenu – zabudowa słuŊąca spra-

wowaniu kultu religijnego (koņciół parafialny, 
dzwonnica, cmentarz);  

2)  moŊliwoņć zachowania istniejącej zabudowy, z 
prawem do remontu i przebudowy, w uzgodnie-
niu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;  

3)  zespół znajduje się w rejestrze zabytków - obo-
wiązują ustalenia zawarte w Rozdziale 6, § 90;  

4)  utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

5)  w zakresie infrastruktury technicznej obowiązu-
ją ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 71. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami C.UK.2, C.UK.3 (tereny usług 
sakralnych) ustala się następujące zasady kształ-
towania i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie terenu – zabudowa słuŊąca spra-

wowaniu kultu religijnego;  
2)  utrzymanie istniejących obiektów;  
3)  dla lokalizacji nowej zabudowy oraz rozbudowy 

istniejących obiektów obowiązują:  
 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-

nicy 15,0 m,  
 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 25 do 

45 stopni,  
 c)  dachy dwu- i wielopołaciowe,  
 d)  pokrycie dachu z materiałów ceramicznych, 

blachy lub materiałów dachówkopodobnych; 
zakaz stosowania kolorów jaskrawych, kon-
trastujących z otoczeniem i istniejącą zabu-
dową,  

 e)  zakaz stosowania okładzin winylowych (typu 
siding);  

4)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 95%;  

5)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
5% powierzchni działki;  

6)  przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku planu;  

7)  utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

8)  w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 72. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem C.UK.4 (tereny usług sakralnych) 
ustala się następujące zasady kształtowania i za-
gospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie terenu – zabudowa słuŊąca spra-

wowaniu kultu religijnego (plebania);  
2)  utrzymanie istniejącego obiektu plebani, z moŊ-

liwoņcią przebudowy, rozbudowy i nadbudowy 
w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków;  

3)  dla lokalizacji nowej zabudowy oraz rozbudowy 
istniejących obiektów, obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kaleni-
cy 12,0 m,  

 b)  zachowanie istniejących kątów pochylenia 
połaci dachowych;  

4)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwardzo-
nej łącznie na działce do 90%;  

5)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 10% 
powierzchni działki;  

6)  utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

7)  w zakresie infrastruktury technicznej obowiązu-
ją ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 73. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami C.U.1 (tereny usług) ustala się 
następujące zasady kształtowania i zagospodaro-
wania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – zabudowa usłu-

gowa związana z zabezpieczeniem przeciwpo-
Ŋarowym wraz z placem manewrowym (obiek-
ty straŊy poŊarnej);  

2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty garaŊowe, 
gospodarcze itp.;  

3)  zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 
rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów;  

4)  dla lokalizacji nowej zabudowy usługowej i pro-
dukcyjnej oraz rozbudowy istniejących obiektów 
o tej funkcji obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 12,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
45 stopni,  

 c)  dachy wielopołaciowe, płaskie,  
 d)  w pokryciach dachów i elewacjach zakaz sto-

sowania kolorów jaskrawych, kontrastujących 
z otoczeniem;  

5)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 95%;  

6)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 5% 
powierzchni działki;  
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7)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i go-

spodarczych jako jednokondygnacyjnych o wy-
sokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci da-
chowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- lub 
wielospadowych; przy dachach płaskich wyso-
koņć zabudowy do 3,5 m;  

8)  moŊliwoņć lokalizacji obiektów i urządzeń spor-
towych itp.;  

9)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usługo-
wej i produkcyjnej nie moŊe przekraczać granic 
działki;  

10) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku planu, 
przy czym nie obowiązuje ona w stosunku do 
obiektów obsługi wjazdów, ochrony obiektów, 
infrastruktury technicznej, pod warunkiem nie 
ograniczania moŊliwoņci manewrowych;  

11) dla obiektów obsługi wjazdów, ochrony i infra-
struktury technicznej, ustala się:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy – 5,0 m,  

 b)  maksymalna powierzchnia uŊytkowa – 20,0 
m,  

 c)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni;  

12) obowiązek zachowania placu manewrowego za-
kaz zabudowy;  

13) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych zgo-
dnie z § 123;  

14) moŊliwoņć lokalizacji ogrodzeń frontowych nie 
ograniczających właņciwoņci manewrowych pla-
cu, o maksymalnej wysokoņci 1,8 m, ogrodzenia 
aŊurowe uzupełnione zielenią, zakaz stosowania 
ogrodzeń pełnych oraz betonowych prefabryko-
wanych;  

15) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną, z moŊliwoņcią jej rozbudowy;  

16) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 74. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami C.U.2 (tereny usług) ustala się 
następujące zasady kształtowania i zagospodaro-
wania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – obiekty usługowe, 

pensjonatowe, turystyczno-wypoczynkowe itp.;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty handlo-

we, gastronomiczne oraz garaŊowe, gospodar-
cze itp.;  

3)  zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 
rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów;  

4)  dla lokalizacji nowej zabudowy oraz rozbudo-
wy istniejących obiektów o tej funkcji obowią-
zują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 12,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
45 stopni,  

 c)  dachy dwu- i wielopołaciowe, płaskie,  

 d)  w pokryciach dachów i elewacjach zakaz 
stosowania kolorów jaskrawych, kontrastu-
jących z otoczeniem;  

5)  dla lokalizacji zabudowy usług uzupełniających, 
obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 8,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
45 stopni,  

 c)  dachy dwu- i wielopołaciowe, płaskie,  
 d)  w pokryciach dachów i elewacjach zakaz sto-

sowania kolorów jaskrawych, kontrastujących 
z otoczeniem;  

6)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 70%;  

7)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
30% powierzchni działki;  

8)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i go-
spodarczych jako jednokondygnacyjnych o wy-
sokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci da-
chowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- lub 
wielospadowych; przy dachach płaskich wyso-
koņć zabudowy do 3,5 m;  

9)  moŊliwoņć lokalizacji terenowych urządzeń spor-
towo-rekreacyjnych, placów zabaw, ņcieŊek dy-
daktycznych i rowerowych, zieleńców, elemen-
tów małej architektury;  

10) uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usługo-
wej nie moŊe przekraczać granic działki;  

11) realizacja nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane;  

12) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku planu;  

13) lokalizację ogrodzeń frontowych od strony 
przestrzeni publicznych w linii rozgraniczającej 
okreņlonej na rysunku planu, o maksymalnej 
wysokoņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe uzupeł-
nione zielenią, zakaz stosowania ogrodzeń peł-
nych oraz betonowych prefabrykowanych;  

14) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

15) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych zgo-
dnie z § 123;  

16) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 75. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami C.U.3 (tereny usług) ustala się 
następujące zasady kształtowania i zagospodaro-
wania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – obiekty usługo-

we, (handel, gastronomia itp.);  
2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty garaŊo-

we, gospodarcze itp.;  
3)  zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 

rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów;  
4)  dla lokalizacji nowej zabudowy oraz rozbudo-

wy istniejących obiektów o tej funkcji obowią-
zują:  
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 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-

nicy 9,0 m,  
 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 

45 stopni,  
 c)  dachy dwu- i wielopołaciowe, płaskie,  
 d)  w pokryciach dachów i elewacjach zakaz sto-

sowania kolorów jaskrawych, kontrastujących 
z otoczeniem;  

5)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 80%;  

6)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
20% powierzchni działki;  

7)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i go-
spodarczych jako jednokondygnacyjnych o wy-
sokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci da-
chowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- lub 
wielospadowych; przy dachach płaskich wyso-
koņć zabudowy do 3,5 m;  

8)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usługo-
wej i produkcyjnej nie moŊe przekraczać granic 
działki;  

9)  realizacja nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane;  

10) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku planu;  

11) lokalizację ogrodzeń frontowych od strony 
przestrzeni publicznych w linii rozgraniczającej 
okreņlonej na rysunku planu, o maksymalnej 
wysokoņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe uzupeł-
nione zielenią, zakaz stosowania ogrodzeń peł-
nych oraz betonowych prefabrykowanych;  

12) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

13) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych zgo-
dnie z § 123;  

14) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 76. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem C.US (tereny usług sportu i re-
kreacji) ustala się następujące zasady kształtowa-
nia i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – usługi sportu i 

rekreacji itp.;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty usługo-

we, handlu, gastronomii, socjalne, garaŊowe, 
gospodarcze itp.;  

3)  dla lokalizacji nowej zabudowy usług sportowo-
rekreacyjnych, obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy lub najwyŊej połoŊonego wierzchniego 
pokrycia dachu wynosi 15,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
45 stopni,  

 c)  dachy płaskie i wielopołaciowe,  
 d)  w pokryciach dachów i elewacjach zakaz 

stosowania kolorów jaskrawych, kontrastu-
jących z otoczeniem;  

4)  dla lokalizacji zabudowy usług uzupełniających, 
obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 10,0 m, a przy dachu płaskim do 9,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
45 stopni,  

 c)  dachy płaskie lub wielkopołaciowe,  
 d)  w pokryciach dachów i elewacji zakaz sto-

sowania kolorów jaskrawych, kontrastują-
cych z otoczeniem;  

5)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 80%;  

6)  powierzchnie biologicznie czynna minimum 
20% powierzchni działki;  

7)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i go-
spodarczych jako jednokondygnacyjnych o wy-
sokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci da-
chowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- lub 
wielospadowych; przy dachach płaskich wyso-
koņć zabudowy do 3,5 m;  

8)  przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku planu 
przy czym nie obowiązuje ona w stosunku do 
obiektów obsługi wjazdów, ochrony obiektów, 
urządzeń sportowych i infrastruktury technicznej;  

9)  dla obiektów obsługi wjazdów, ochrony i infra-
struktury technicznej, ustala się:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy – 5,0 m,  

 b)  maksymalna powierzchnia uŊytkowa – 20,0 
m,  

 c)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni;  

10) lokalizację ogrodzeń frontowych w linii rozgra-
niczającej okreņlonej na rysunku planu, o mak-
symalnej wysokoņci 1,8 m, ogrodzenia aŊurowe 
uzupełnione zielenią, zakaz stosowania ogrodzeń 
pełnych oraz betonowych prefabrykowanych;  

11) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

12) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
zgodnie z § 123;  

13) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 77. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami C.PU (tereny produkcyjno-usłu-
gowe) ustala się następujące zasady kształtowania i 
zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie terenu – obiekty produkcyjne, 

obiekty usługowe, składy i magazyny itp.;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty handlo-

we, garaŊowe, gospodarcze;  
3)  zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 

rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów 
i zmianą sposobu uŊytkowania;  

4)  dla lokalizacji nowej zabudowy usługowej, pro-
dukcyjnej i magazynowej oraz rozbudowy ist-
niejących obiektów o tej funkcji obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kaleni-
cy 12,0 m, a przy dachu płaskim do 10,0 m, 
przy czym nie dotyczy to urządzeń i obiektów 
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technologicznych słuŊących produkcji: 
maszty, kominy, dňwigi, silosy itp., o mak-
symalnej wysokoņci do 20,0 m;  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 45 
stopni,  

 c)  dachy jedno- lub wielopołaciowe, płaskie,  
 d)  w pokryciach dachu i elewacjach zakaz sto-

sowania kolorów jaskrawych (w tym: bieli w 
elewacjach budynków o znacznej powierzch-
ni), kontrastujących z otoczeniem;  

5)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 80%;  

6)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 20 
% powierzchni działki;  

7)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i go-
spodarczych jako jednokondygnacyjnych o wy-
sokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci da-
chowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- lub 
wielospadowych; przy dachach płaskich wyso-
koņć zabudowy do 3,5 m;  

8)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci produkcyj-
nej, usługowej nie moŊe przekraczać granic 
działki;  

9)  moŊliwoņć realizacji funkcji mieszkaniowej ogra-
niczonej do jednego mieszkania na kaŊde zamie-
rzenie inwestycyjne jeŊeli wynika to z charakteru 
prowadzonej działalnoņci lub z potrzeb dozoru i 
nadzoru;  

10) realizacje nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane, a w przy-
padku podziału lub łączenia obowiązują nastę-
pujące zasady:  

 a)  wielkoņć działki powinna być dostosowana 
do rodzaju zabudowy, przy czym minimalna 
powierzchnia działki budowlanej wynosi 2500 
m2,  

 b)  minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 
25 m,  

 c)  zapewnienie obsługi komunikacyjnej z dro-
gi publicznej bezpoņrednio lub za poņred-
nictwem lub drogi wewnętrznej;  

11) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku planu, 
przy czym nie obowiązuje ona w stosunku do 
obiektów obsługi wjazdów, ochrony obiektów i 
infrastruktury technicznej;  

12) dla obiektów obsługi wjazdów, ochrony i infra-
struktury technicznej, ustala się:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy – 5,0 m, a przy dachu płaskim 3,5 m,  

 b)  maksymalna powierzchnia uŊytkowa – 20,0 
m,  

 c)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni;  

13) lokalizację ogrodzeń frontowych w linii rozgra-
niczającej okreņlonej na rysunku planu, o mak-
symalnej wysokoņci 2,0 m, zakaz stosowania 
ogrodzeń pełnych oraz betonowych prefabry-
kowanych, zaleca się ogrodzenia aŊurowe uzu-
pełnione zielenią;  

14) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

15) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych zgo-
dnie z § 123;  

16) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 78. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem C.P (tereny składów magazynów 
i obiektów logistyki) ustala się następujące zasady 
kształtowania i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – składy i magazy-

ny, hurtownie, bazy, centra przeładunkowe;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty usługo-

we, garaŊowe, gospodarcze;  
3)  zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 

rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów 
i zmianą sposobu uŊytkowania;  

4)  dla lokalizacji nowej zabudowy usługowej i ma-
gazynowej oraz rozbudowy istniejących obiek-
tów o tej funkcji obowiązują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kaleni-
cy 12,0 m, a przy dachu płaskim do 10 m, 
przy czym nie dotyczy to urządzeń i obiektów 
technologicznych słuŊących produkcji: masz-
ty, kominy, dňwigi, silosy itp., o maksymal-
nej wysokoņci do 20,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni,  

 c)  dachy jedno- lub wielopołaciowe, płaskie,  
 d)  w pokryciach dachu i elewacjach zakaz sto-

sowania kolorów jaskrawych (w tym: bieli w 
elewacjach budynków o znacznej powierzch-
ni), kontrastujących z otoczeniem;  

5)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 80%;  

6)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 
20% powierzchni działki;  

7)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i go-
spodarczych jako jednokondygnacyjnych o wy-
sokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci da-
chowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- lub 
wielospadowych; przy dachach płaskich wyso-
koņć zabudowy do 3,5 m;  

8)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usługo-
wej i produkcyjnej nie moŊe przekraczać granic 
działki;  

9)  realizacja nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane;  

10) moŊliwoņć realizacji funkcji mieszkaniowej, 
ograniczonej do jednego mieszkania bądň bu-
dynku (§ 67 ust. 4) na kaŊde zamierzenie inwe-
stycyjne, jeŊeli wynika to z charakteru prowadzo-
nej działalnoņci lub potrzeb dozoru i nadzoru;  

11) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku planu, 
przy czym nie obowiązuje ona w stosunku do 
obiektów obsługi wjazdów, ochrony obiektów i 
infrastruktury technicznej;  

12) dla obiektów obsługi wjazdów, ochrony i infra-
struktury technicznej, ustala się:  
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 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-

nicy – 5,0 m, a przy dachu płaskim 3,5 m,  
 b)  maksymalna powierzchnia uŊytkowa – 20,0 

m,  
 c)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 

30 stopni;  
13) lokalizację ogrodzeń frontowych w linii rozgrani-

czającej okreņlonej na rysunku planu, o maksy-
malnej wysokoņci 2,0 m, ogrodzenia aŊurowe 
uzupełnione zielenią, zakaz stosowania ogrodzeń 
pełnych oraz betonowych prefabrykowanych;  

14) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

15) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych 
zgodnie z § 123;  

16) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 79. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem C.RU (tereny produkcji rolniczej – 
fermy) ustala się następujące zasady kształtowania 
i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – obiekty produkcji 

rolniczej (fermy, składy, magazyny itp.);  
2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty usługo-

we, obiekty produkcyjne i zabudowa mieszka-
niowa, garaŊowa, gospodarcza;  

3)  zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 
rozbudowy i przebudowy istniejących obiektów;  

4)  dla lokalizacji nowej zabudowy produkcyjnej, 
rolniczej, usługowej i magazynowej oraz rozbu-
dowy istniejących obiektów o tej funkcji obowią-
zują:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kaleni-
cy 10,0 m, a przy dachach płaskich 8,0 m, przy 
czym nie dotyczy to urządzeń i obiektów 
technologicznych słuŊących produkcji: masz-
ty, kominy, dňwigi, silosy itp., o maksymalnej 
wysokoņci do 20,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni,  

 c)  dachy jedno- lub wielopołaciowe, płaskie,  
 d)  w pokryciach dachu i elewacjach zakaz sto-

sowania kolorów jaskrawych, kontrastują-
cych z otoczeniem;  

5)  powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-
dzonej łącznie na działce do 80%;  

6)  powierzchnia biologicznie czynna minimum 20% 
powierzchni działki;  

7)  moŊliwoņć realizacji obiektów garaŊowych i go-
spodarczych jako jednokondygnacyjnych o wy-
sokoņci do 5,0 m, kącie pochylenia połaci da-
chowych od 0 do 30 stopni, dachach jedno- lub 
wielospadowych; przy dachach płaskich wyso-
koņć zabudowy do 3,5 m;  

8)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci produk-
cyjnej, usługowej nie moŊe przekraczać granic 
działki;  

9)  utrzymanie istniejącej zabudowy zagrodowej z 
prawem do rozbudowy i przebudowy, zgodnie 
z § 68;  

10) w przypadku zmiany funkcji z fermy na składy, 
magazyny, dopuszcza się zabudowę mieszka-
niową ograniczoną do jednego budynku na kaŊ-
de zamierzenie inwestycyjne zgodnie z parame-
trami okreņlonymi w § 67 ust. 4;  

11) realizacje nowej zabudowy w oparciu o istnieją-
ce podziały na działki budowlane, a w przypad-
ku podziału lub łączenia obowiązują następują-
ce zasady:  

 a)  wielkoņć działki powinna być dostosowana 
do rodzaju zabudowy, przy czym minimalna 
powierzchnia działki budowlanej wynosi 2000 
m2,  

 b)  minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 
25 m,  

 c)  zapewnienie obsługi komunikacyjnej z dro-
gi publicznej lub drogi wewnętrznej;  

12) przy lokalizacji zabudowy obowiązuje zachowa-
nie linii zabudowy, okreņlonej na rysunku planu, 
przy czym nie obowiązuje ona w stosunku do 
obiektów obsługi wjazdów, ochrony obiektów i 
infrastruktury technicznej;  

13) dla obiektów obsługi wjazdów, ochrony i infra-
struktury technicznej, ustala się:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy – 5,0 m,  

 b)  maksymalna powierzchnia uŊytkowa – 20,0 
m,  

 c)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni;  

14) lokalizację ogrodzeń frontowych w linii rozgra-
niczającej okreņlonej na rysunku planu, o mak-
symalnej wysokoņci 2,0 m, ogrodzenia aŊurowe 
uzupełnione zielenią , zakaz stosowania ogro-
dzeń pełnych oraz betonowych prefabrykowa-
nych;  

15) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

16) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych zgo-
dnie z § 123;  

17) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8.  

§ 80. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem C.KS (tereny obsługi ruchu samo-
chodowego i pasaŊerskiego) ustala się następujące 
zasady kształtowania i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – obsługa ruchu sa-

mochodowego, (parking), plac;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – obiekty usługowe, 

elementy małej architektury typu: pomnik, ławki 
itp.;  

3)  zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 
rozbudowy, przebudowy istniejących obiektów 
do wysokoņci 10,0 m;  

4)  utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną;  

5)  obowiązek nasadzenia zielenią wzdłuŊ granic 
wyznaczonego terenu;  

6)  zamierzenia inwestycyjne w uzgodnieniu z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków.  
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§ 81. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem C.R.1 (tereny produkcji rolniczej z 
zakazem lokalizacji nowej zabudowy, poza uzupeł-
niającą w istniejących siedliskach) ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu – produkcja rolnicza;  
2)  zakaz lokalizacji nowej zabudowy poza uzupeł-

niającą w istniejących siedliskach;  
3)  zabudowa uzupełniająca charakterem, formą i 

gabarytem w nawiązaniu do obiektów istnieją-
cych:  

 a)  maksymalna wysokoņć budynków mieszkal-
nych do 11,0 m,  

 b)  maksymalna wysokoņć budynków inwentar-
skich, gospodarczych, składowych itp. do 
12,0 m, przy czym nie dotyczy ona urządzeń i 
obiektów, takich jak: kominy, dňwigi, silosy 
itp., o maksymalnej wysokoņci do 20,0 m,  

 c)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 30 
stopni, dachy wielopołaciowe, płaskie,  

 d)  utrzymanie istniejącej zabudowy, z moŊli-
woņcią remontu i przebudowy;  

4)  moŊliwoņć prowadzenia produkcji sadowniczej, 
warzywniczej itp.;  

5)  moŊliwoņć lokalizacji urządzeń technicznej ob-
sługi z zachowaniem przepisów szczególnych;  

6)  utrzymanie istniejących zadrzewień, rowów, 
oczek i cieków;  

7)  utrzymanie istniejących ciągów pieszych, go-
spodarczych, dojazdów;  

8)  moŊliwoņć urządzenia zbiorników wodnych na 
ciekach i rowach melioracyjnych na warunkach 
okreņlonych z właņciwym Zarządem Melioracji i 
Urządzeń Wodnych.  

§ 82. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem C.R.2 (tereny produkcji rolniczej z 
prawem zabudowy) ustala się następujące zasady 
kształtowania i zagospodarowania terenu:  
1)  przeznaczenie podstawowe – produkcja rolni-

cza;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – zabudowa zagro-

dowa, związana z prowadzeniem gospodarstwa 
rolnego, zabudowa usługowa i produkcyjna 
słuŊąca produkcji rolniczej, garaŊowa, gospo-
darcza;  

3)  utrzymanie istniejących terenów produkcji rol-
niczej z prawem do wydzielenia siedlisk w no-
wo wydzielonych gospodarstwach rolnych o 
powierzchni minimum 2 ha;  

4)  zachowanie istniejącej zabudowy j z moŊliwo-
ņcią rozbudowy istniejących obiektów;  

5)  nieprzekraczalna linia zabudowy dla zabudowy 
siedliskowej w odległoņci do 100 m od drogi 
publicznej, z wyłączeniem budynków inwentar-
skich, magazynowych, składowych itp. słuŊą-
cych produkcji rolniczej i usługowej;  

6)  dla lokalizacji nowych budynków mieszkalnych 
w zabudowie zagrodowej, obowiązuje:  

 a)  maksymalna wysokoņć zabudowy do kale-
nicy 11,0 m,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 20 do 
45 stopni,  

 c)  dachy dwu- i wielopołaciowe z dopuszcze-
niem stosowania okien połaciowych, lukarn, 
facjat, naczółków i kolektorów słonecznych 
itp.,  

 d)  zakaz stosowania kolorów jaskrawych, kon-
trastujących z otoczeniem i istniejącą zabu-
dową,  

 e)  zakaz stosowania okładzin winylowych (ty-
pu siding);  

7)  dla rozbudowy, przebudowy i nadbudowy ist-
niejących budynków mieszkalnych obowiązują:  

 a)  dachy płaskie, jedno- lub dwu- i wielopoła-
ciowe,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
45 stopni,  

 c)  maksymalna wysokoņć zabudowy przy da-
chu płaskim 8,0 m i przy dachu spadowym 
11,0 m;  

8)  dla lokalizacji nowych obiektów usługowych, 
zakładów produkcyjnych oraz rozbudowy i prze-
budowy istniejących obiektów o tej funkcji obo-
wiązują:  

a)  wysokoņć zabudowy 1 kondygnacja uŊyt-
kowa, nie wyŊej niŊ 9,0 m, zaleca się obiekty 
wbudowane w bryłę obiektu, przy czym do-
puszcza się obiekty wolnostojące,  

 b)  kąt pochylenia połaci dachowych od 0 do 
30 stopni,  

 c)  uciąŊliwoņć prowadzenia działalnoņci usłu-
gowej i produkcyjnej nie moŊe przekraczać 
granic działki;  

9)  moŊliwoņć realizacji pomieszczeń garaŊowych i 
gospodarczych jako wbudowanych w budynek 
mieszkalny lub integralnie z nim związanych 
oraz wolnostojących jako jednokondygnacyjne 
bez poddasza uŊytkowego o powierzchni za-
budowy do 100 m2 i wysokoņci do 6,5 m, przy 
uŊyciu tych samych materiałów, kątem pochy-
lenia połaci dachowych od 0 do 45 stopni, da-
chach jedno- lub wielospadowych; przy da-
chach płaskich wysokoņć zabudowy do 4,0 m, 
z wyłączeniem budynków inwentarskich, skła-
dowych itp., w zabudowie zagrodowej, dla któ-
rych ustala się maksymalną wysokoņć zabudo-
wy do 12,0 m, przy czym nie dotyczy ona urzą-
dzeń i obiektów technicznych takich jak: maszty, 
kominy, dňwigi, silosy itp., o maksymalnej wy-
sokoņci do 20,0 m, kąt pochylenia połaci da-
chowych od 0 do 30 stopni;  

10) realizacja nowej zabudowy w oparciu o istnie-
jące podziały na działki budowlane, a w przy-
padku podziału lub łączenia obowiązują nastę-
pujące zasady:  

 a)  minimalna powierzchnia wydzielona pod za-
budowę siedliskową 3000 m2,  

 b)  minimalna szerokoņć frontu działki wynosi 
20 m;  
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11) powierzchnia zabudowy i nawierzchni utwar-

dzonej łącznie na działce niezainwestowanej do 
80%, a na działce zainwestowanej do 90 %;  

12) powierzchnia biologicznie czynna minimum 
20% powierzchni działki niezainwestowanej, a 
na działce zainwestowanej minimum 10%;  

13) moŊliwoņć przekształcenia istniejącej zabudowy 
na zabudowę mieszkaniową, letniskową lub 
agroturystyczną;  

14) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz beto-
nowych prefabrykowanych, zaleca się ogro-
dzenia aŊurowe uzupełnione zielenią o mak-
symalnej wysokoņci 1,8 m;  

15) utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-
ną, a w przypadku jej braku obowiązek wyko-
nania podłączenia komunikacyjnego do drogi 
publicznej lub wewnętrznej;  

16) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych na 
kaŊdej z wydzielonych działek zgodnie z § 123;  

17) utrzymanie istniejących zadrzewień ņródpolnych 
oraz oczek i cieków;  

18) moŊliwoņć urządzenia zbiorników wodnych na 
ciekach i rowach melioracyjnych na warunkach 
okreņlonych z właņciwym Zarządem Melioracji 
i Urządzeń Wodnych;  

19) w zakresie infrastruktury technicznej obowią-
zują ustalenia zawarte w Rozdziale 8;  

20) w przypadku lokalizacji zabudowy na terenie 
stanowiska archeologicznego obowiązują usta-
lenia zawarte w Rozdziale 6 § 93;  

21) moŊliwoņć lokalizacji urządzeń technicznej ob-
sługi, z zachowaniem przepisów szczególnych;  

22) moŊliwoņć realizacji terenowych urządzeń spor-
towo-rekreacyjnych typu boisko, kort, plac za-
baw itp.;  

23) utrzymanie istniejących ciągów pieszych, go-
spodarczych dojazdów itp.  

§ 83. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem C.ZP (tereny zieleni urządzonej – 
parki) ustala się:  
1)  przeznaczenie podstawowe – zieleń parkowa;  
2)  przeznaczenie uzupełniające – zabudowania ze-

społu dworskiego;  
3)  utrzymuje się istniejący zespół zabudowań zespo-

łu dworskiego, z moŊliwoņcią zmiany funkcji i z 
moŊliwoņcią przebudowy, w uzgodnieniu z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków;  

4)  utrzymuje się istniejące zagospodarowanie tere-
nu – zieleń parkowa z obowiązkiem jej pielęgna-
cji, ochrony, prowadzenia prac rekompozycyj-
nych;  

5)  utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyjną; 
6)  tereny parków i dworu znajdują się w rejestrze 

zabytków - obowiązują ustalenia okreņlone w 
Rozdziale 6, § 90;  

7)  w terenie, poza zasięgiem strefy ochrony kon-
serwatorskiej, dopuszcza się lokalizację tereno-
wych urządzeń sportowo-rekreacyjnych (do re-
kreacji czynnej i biernej), takich jak: boiska do 

gier sportowych, miejsca biwakowe, place za-
baw dla dzieci itp.  

§ 84. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami C.ZC (tereny cmentarzy) ustala 
się:  
1)  przeznaczenie terenu – cmentarz;  
2)  zakaz zabudowy, za wyjątkiem urządzeń infra-

struktury;  
3)  zakaz wycinania drzew, z wyjątkiem przypadków 

bezpoņredniego zagroŊenia;  
4)  utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyj-

ną;  
5)  cmentarz rzymsko-katolicki znajduje się w reje-

strze zabytków – obowiązują ustalenia okreņlo-
ne w Rozdziale 6, § 90;  

6)  zakaz stosowania ogrodzeń pełnych oraz beto-
nowych prefabrykowanych.  

§ 85. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami C.RŁ i C.RŁ.1 (tereny łąk) ustala 
się:  
1)  przeznaczenie terenu – uŊytki zielone;  
2)  zakaz zabudowy, za wyjątkiem urządzeń infra-

struktury technicznej i komunikacyjnej;  
3)  moŊliwoņć urządzenia zbiorników wodnych na 

ciekach i rowach melioracyjnych na warunkach 
okreņlonych z właņciwym Zarządem Melioracji i 
Urządzeń Wodnych;  

4)  utrzymanie istniejących zadrzewień, rowów, 
oczek i cieków;  

5)  utrzymanie istniejących ciągów pieszych, go-
spodarczych, dojazdów;  

6)  w terenie C.RŁ.1 dopuszcza się lokalizację tere-
nowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych (do 
rekreacji czynnej i biernej), takich jak: boiska do 
gier sportowych, miejsca biwakowe, place za-
baw dla dzieci itp.  

§ 86. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem C.ZL (tereny lasów) ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu – lasy;  
2)  zachowanie istniejących terenów lasu;  
3)  zakaz zabudowy, za wyjątkiem elementów ma-

łej architektury i zabudowy związanej z gospo-
darką leņną;  

4)  zagospodarowanie lasów zgodnie z planem urzą-
dzenia lasu;  

5)  utrzymanie istniejących ciągów pieszych, go-
spodarczych dojazdów itp.  

§ 87. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem C.ZLZ (tereny zalesień) ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu – zalesienia;  
2)  utrzymanie obecnego uŊytkowania rolniczego do 

czasu przeprowadzenia zalesień;  
3)  utrzymanie istniejącej zabudowy, z moŊliwoņcią 

remontu i przebudowy.  
§ 88. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem C.WS (tereny wód powierzch-
niowych) ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu - wody powierzchniowe 

(cieki naturalne i zbiorniki wodne);  
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2)  utrzymanie istniejących cieków, oczek i zbiorni-

ków wodnych z zachowaniem naturalnych for-
macji roņlinnych;  

3)  moŊliwoņć budowy obiektów i urządzeń związa-
nych wyłącznie z gospodarką wodną, urządzeń 
melioracyjnych.  

§ 89. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem C.W (tereny urządzeń i obiektów 
wodociągowych) ustala się:  
1)  przeznaczenie terenu - techniczna obsługa (obiek-

ty i urządzenia stacji wodociągowej, uzdatniania 
wody i ujęcia wody);  

2)  zachowanie istniejącego zagospodarowania z 
prawem do rozbudowy, przebudowy i budowy, z 
uwzględnieniem przepisów szczególnych;  

3)  utrzymuje się istniejącą obsługę komunikacyjną.  
 

Częņć III 
Ustalenia dotyczące granic i zasad 

zagospodarowania terenów i obiektów 
podlegających ochronie  

 
Rozdział 6 

Ustalenia dotyczące granic i zasad 
zagospodarowania terenów i obiektów  
dóbr kultury podlegających ochronie  
 
§ 90. 1. W planie wprowadza się następu-

jące strefy ochrony konserwatorskiej:  
1)  ochrony konserwatorskiej „A”;  
2)  ochrony krajobrazu „K”;  
3)  ochrony ekspozycji „E”.  

2. Konserwatorska strefa „A” - ochrony kon-
serwatorskiej, oznaczona na rysunku planu symbo-
lem graficznym, obejmuje tereny A.UK.1,A.ZP, 
B.UK.1, B.ZP, C.UK.1, C.ZP o następujących ustale-
niach:  
1)  wszelkie prace inwestycyjne w zakresie rozbudo-

wy, nadbudowy i zmiany kolorystyki elewacji, 
pokryć dachu, itp., wykonywane w obiektach 
wpisanych do rejestru zabytków w uzgodnieniu z 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;  
2)  sprawowanie opieki nad zabytkiem oraz jego 

otoczeniem musi umoŊliwiać prowadzenie ba-
dań architektonicznych, konserwatorskich, re-
stauratorskich oraz badań archeologicznych;  

3)  naleŊy zachować i wyeksponować elementy hi-
storycznego układu zabudowy;  

4)  w obiektach zabytkowych moŊliwoņć lokalizacji 
wyłącznie funkcji zapewniającej trwałe zacho-
wanie wartoņci historycznej oraz umoŊliwiają-
cej jej popularyzację i upowszechnienie;  

5)  obowiązuje:  
 a)  utrzymanie formy zabudowy,  
 b)  zachowanie historycznych linii zabudowy,  
 c)  usunięcie elementów nieharmonizujących z 

zabytkowym otoczeniem;  
6)  lokalizacja napowietrznych linii energetycznych, 

masztów, elementów małej architektury, posadz-
ki urbanistycznej i reklam w uzgodnieniu z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków;  

7)  prace kompozycyjne i rekompozycyjne nie mogą 
naruszać i zasłaniać istniejących widoków na ze-
społy zabudowy zabytkowej.  

3. Realizacja nowej zabudowy w odległoņci 
200 m od obiektów sakralnych usytuowanych na 
terenach A.UK.1(w Dmosinie), B.UK.1(w Woli Cyru-
sowej) i C.UK.1(w Kołacinku) – nie moŊe stanowić 
konkurencji dla historycznych dominant, w przy-
padku lokalizacji nowych budynków mieszkalnych, 
usługowych, produkcyjnych we frontach działek – 
obowiązują dachy dwu- lub czteropołaciowe z 
obowiązkiem zachowania jednakowych spadków 
przeciwległych połaci dachowych, oraz kolorystyka 
elewacji i dachów budynków mieszkalnych, usłu-
gowych, produkcyjnych i garaŊowych powinna być 
zharmonizowana; granicę zasięgu dla szczególnego 
kształtowania nowej zabudowy wokół zabytkowych 
obiektów sakralnych pokazano na rysunku planu.  

4. Ustala się zachowanie i ochronę dóbr 
kultury wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z 
poniŊszym wykazem:  
 

Lp. Obiekt Lokalizacja Okres lub data 
budowy 

Materiał Data wpisu 
do rejestru 

1. Koņciół parafialny rzymsko-
katolicki p.w. ņw. Andrzeja 
Apostoła i Małgorzaty 

Dmosin  1728 r. murowany, 
otynkowany 

29.05.1967 Nr 
375 

2. Dzwonnica koņcioła parafial-
nego 

Dmosin  XVIII w. murowany, 
otynkowany 

29.05.1967 Nr 
376 

3. Wschodnia częņć cmentarza 
rzymsko-katolickiego z zabyt-
kowymi pomnikami nagrob-
nymi, kwaterą Ŋołnierzy Woj-
ska Polskiego poległych w 
1939r. 

Dmosin  I połowa XIX w. i 
XX w.  

 19.12.1991 Nr 
843 

4. Cmentarz rzymsko-katolicki 
przykoņcielny powstał wokół 
pierwszego koņcioła zbudo-
wanego w 1549r.1 

Dmosin  I poł. XVI w.  19.11.1993 Nr 
942 
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5. Grodzisko stoŊkowate Dmosin 

Drugi 
  03.11.1971 Nr 

1084 
6. Dwór klasycystyczny Kołacin II poł. XIX w.  28.07.1983Nr 

607 
7. Park Kołacin II poł. XIX w. prze-

kształcony w latach 
20-tych XX w 

 16.09.1978 Nr 
485 

8. Koņciół parafialny rzymsko-
katolicki p.w. Wszystkich Ņwię-
tych 

Kołacinek 1788r., przebudo-
wany w 1870 r. 

modrzewiowy 29.05.1967 

      
 
5. Ustala się zachowanie i ochronę dóbr kultury znajdujących się w ewidencji Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, zgodnie z poniŊszym wykazem:  
 

Lp. Obiekt Lokalizacja Okres lub data 
budowy 

Materiał Uwagi 

1  Kapliczka w zagrodzie nr 58 Dmosin pocz. XX w. murowana  
2  Zespół koņcioła parafialnego pw. ņw. 

Andrzeja Apostoła i Małgorzaty: 
Dmosin    

plebania   
brama główna zespołu koņcielnego 1 ćw. XIX w. murowana 
brama cmentarna ok. XIX w. ceglana 
cmentarz parafialny ok. 1728 r. murowana 
 ok. XVIII w.  

3  Młyn Dmosin Drugi lata 20 XX w. murowany  
4  Cmentarz ewangelicki Janów 2 poł. XIX w.   
5  Cmentarz napoleoński i powstańców 

1863 r. 
Kamień    

6  Poczta Kołacin około 1920 r. murowana  
7  Zajazd Kołacin 1859r. murowany  
8  Zespół dworski:     

brama  pocz. XX w murowana 
kapliczka (przy drodze) Kołacin pocz. XX w murowana 
    

9  Młyn nr 14 Kołacin 1906 r. drewniany  
10  Zespół koņcioła parafialnego pw. 

Wszystkich Ņwiętych: 
Kołacinek    

ogrodzenie   
plebania XIX w. murowane 
 XIX/XX w. murowana 

11  Pałac Koziołki 1912 r. murowany  
12  Zagroda nr 15a:     

Dom Nowostawy 
Dolne 

1918 r. drewniany 

Obora  1933 r. murowany 
Spichlerz  1915 r. drewniano-

mur. 
13  Zespół dworski: Osiny    

stróŊówka XIX/XX w. murowana 
obelisk przy drodze pocz. XX w. murowany 

14  Kapliczka Rozdzielna około 1925 r. murowana  
15  Zespół koņcioła mariawitów: Wola  

Cyrusowa 
   

koņciół 1912 r. murowany 
plebania ok. 1920 r. drewniana 
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6. Wykaz dóbr kultury wpisanych do ewi-

dencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków mo-
Ŋe ulec zmianie w wyniku opracowania gminnego 
programu opieki nad zabytkami w uzgodnieniu z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

§ 91. Konserwatorska strefa „K” - ochrony 
krajobrazu, oznaczona na rysunku planu symbolem 
graficznym obejmująca tereny połoŊone wzdłuŊ rzeki 
Mrogi jako tereny o szczególnych walorach krajobra-
zowych, na obszarze strefy ustala się obowiązek:  
1)  zachowania istniejącego drzewostanu;  
2)  utrzymania istniejącego uŊytkowania;  
3)  ograniczania prowadzenia napowietrznych linii 

energetycznych i telefonicznych;  
4)  zakazu sytuowania wielkoformatowych reklam 

o powierzchni powyŊej 4 m2, tablic i napisów;  
5)  zakazu stosowania ogrodzeń z prefabrykatów 

betonowych w całej granicy działki;  
6)  zakazu zabudowy na styku pól i lasów.  

§ 92. Konserwatorska strefa „E” - ochronny 
ekspozycji, oznaczona na rysunku planu symbolem 
graficznym obejmująca tereny o ukształtowanej 
strukturze przestrzennej, na obszarze strefy ustala 
się: 
1)  ochronę istniejącego krajobrazu związanego z 

historycznym układem przestrzennym;  
2)  zasadę uzupełniania zabudowy w formie wy-

kształconego czytelnego układu przestrzennego;  
3)  lokalizację napowietrznych linii energetycznych, 

masztów i wielkoformatowych reklam o po-
wierzchni powyŊej 4 m2 w uzgodnieniu z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków;  

4)  zakaz wznoszenia obiektów budowlanych mo-
gących stanowić konkurencję i przesłonięcie hi-
storycznej dominanty – wieŊy koņcioła.  

§ 93. W zakresie ochrony archeologicznej 
ustala się:  
1)  zachowanie stanowiska archeologicznego wpi-

sanego do rejestru zabytków i ochronę pozo-
stałych stanowisk archeologicznych;  

2)  na obszarze stanowiska wpisanego do rejestru 
zabytków oraz jego strefie ochronnej ustalonej 
na 50 m od granicy stanowiska obowiązuje za-
kaz prowadzenia jakiejkolwiek działalnoņci inwe-
stycyjnej, rolniczej, czy leņnej, oraz umieszczania 
reklam. W przypadku planowania duŊych inwe-
stycji celu publicznego, jakiekolwiek działania 
naruszające strukturę gruntu naleŊy uzgodnić z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; 

3)  w obszarze stanowiska archeologicznego przed 
rozpoczęciem inwestycji (kubaturowej, komuni-
kacyjnej, związanej z budową infrastruktury 
technicznej i ogrodzeń oraz robotami ziemnymi i 
niwelacyjnymi), nasadzeń leņnych oraz wydoby-
cia kruszywa obowiązuje przeprowadzenie ba-
dań archeologicznych. O pozwolenie na prowa-
dzenie badań archeologicznych naleŊy wystąpić 
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie 

póňniej niŊ 21 dni przed rozpoczęciem badań;  
4)  strefa ochrony archeologicznej obejmuje obsza-

ry istniejących i potencjalnych stanowisk arche-
ologicznych. W strefie ochrony archeologicznej 
obowiązuje przeprowadzenie nadzorów arche-
ologicznych przy wszelkich inwestycjach. O po-
zwolenie na prowadzenie nadzorów archeolo-
gicznych naleŊy wystąpić do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków nie póňniej niŊ 14 dni 
przed rozpoczęciem inwestycji. W sytuacji ujaw-
nienia stanowiska archeologicznego w obszarze 
ochrony archeologicznej wymagane jest wyko-
nanie badań archeologicznych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi. Wszystkie nowoodkryte sta-
nowiska archeologiczne naleŊy oznaczyć, zabez-
pieczyć i powiadomić Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków. Dopuszczalne jest powiększe-
nie strefy ochrony archeologicznej po odkryciu 
nowych stanowisk i wciągnięciu ich do ewiden-
cji zabytków archeologicznych.  

§ 94. Plan nie okreņla zasad ochrony dóbr 
kultury współczesnej ze względu na ich niewystę-
powanie.  

 
Rozdział 7 

Ustalenia dotyczące granic i zasad 
zagospodarowania terenów i obiektów 

 ņrodowiska przyrodniczego,  
podlegających ochronie  

 
§ 95. Ochronie podlegają kompleksy leņne, 

tereny parków, cmentarzy, doliny rzek, wody po-
wierzchniowe, tereny uŊytków rolnych i wód 
wgłębnych w zakresie ustalonym w niniejszym 
planie, przepisach szczególnych i aktach prawnych 
imiennie odnoszących się do wyodrębnionych te-
renów i obiektów ņrodowiska przyrodniczego.  

§ 96. 1. Na terenie obszaru objętego planem 
znajduje się Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich 
(PKWŁ) wraz z otuliną, utworzony na podstawie 
Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego i Wojewody 
Skierniewickiego w sprawie utworzenia Parku Krajo-
brazowego Wzniesień Łódzkich (Dz. Urz. Wojewódz-
twa Skierniewickiego z dnia 31 grudnia 1996 r. Nr 33, 
poz. 238).  

2. Na terenie Parku Krajobrazowego Wznie-
sień Łódzkich w obrębie geodezyjnym Wola Cyru-
sowa Kolonia proponuje się uŊytki ekologiczne „Mo-
kradła Jabłonkowskie I, II, III i IV” obejmujące cztery 
okresowe bezodpływowe stawy (Stawki w Jabłono-
wie) – obowiązuje utrzymanie dotychczasowego 
rolniczego zagospodarowania i utrzymanie natural-
nych stosunków hydrologicznych. Do chwili podjęcia 
decyzji zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, wy-
mieniony obiekt traktuje się jako potencjalny ele-
ment ņrodowiska przyrodniczego przewidziany do 
objęcia szczególnymi formami ochrony.  

3. Obszar otuliny Parku Krajobrazowego 
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Wzniesień Łódzkich docelowo przekształcony bę-
dzie w Obszar Chronionego Krajobrazu „Mrogi i 
MroŊycy”.  

4. Na terenie Parku Krajobrazowego Wznie-
sień Łódzkich i Otuliny PKWŁ w obrębie geodezyj-
nym Wola Cyrusowa Kolonia, projektowany jest 
potencjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 – 
Cyrusowa Wola (ostoja siedlisk) – PLH 100012; do 
czasu zatwierdzenia Dyrektywy Siedliskowej wy-
mieniony obszar traktuje się jako potencjalny ele-
ment ņrodowiska przyrodniczego, przewidywany 
do objęcia szczególnymi formami ochrony.  

§ 97. 1. Na terenie obszaru objętego planem 
znajduje się Obszar Chronionego Krajobrazu „Mrogi 
i MroŊycy” utworzony na podstawie Rozporządzenia 
Wojewody Skierniewickiego Nr 36 z dnia 28 lipca 
1997 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronio-
nego obszaru (Dz. Urz. Województwa Skierniewic-
kiego Nr 18, poz. 113 z dnia 20 sierpnia 1997 r.).  

2. Na obszarze Chronionego Krajobrazu 
„Mrogi i MroŊycy” zabrania się:  
1)  lokalizowania i budowy obiektów dla których 

sporządzenie raportu o oddziaływaniu na ņro-
dowisko jest wymagane, za wyjątkiem wymie-
nionych w § 8 ust. 15;  

2)  lokalizowania, budowy i rozbudowy obiektów 
naruszających walory krajobrazowe ņrodowiska;  

3)  osuszania torfowisk, mokradeł i oczek wodnych 
na gruntach ornych, leņnych i nieuŊytków;  

4)  lokalizowania obiektów i urządzeń o charakte-
rze turystyczno-wypoczynkowym za wyjątkiem 
parkingów na terenach leņnych oraz w odległo-
ņci mniejszej niŊ 60 m od granicy lasu;  

5)  lokalizowania obiektów i urządzeń o charakte-
rze turystyczno-wypoczynkowym za wyjątkiem 
kąpielisk, przystani, pomostów i hangarów na 
sprzęt wodny w odległoņci mniejszej niŊ 60 m 
od linii brzegowej wód powierzchniowych.  

3. Na terenie chronionego krajobrazu „Mrogi 
i MroŊycy” projektowany jest zbiornik retencyjny 
„Koziołki” (zgodnie z Programem Małej Retencji dla 
woj. łódzkiego z 2006 roku, oznaczony symbolem 
graficznym na rysunku planu, do uszczegółowienia 
zasięgu na etapie projektu budowlanego.  

§ 98. 1. Na terenie obszaru objętego planem 
znajduje się Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Do-
lina Mrogi” utworzony na podstawie Rozporządze-
nia Wojewody Skierniewickiego Nr 19 z dnia 2 lipca 
1997 r. w sprawie wyznaczenia Zespołu Przyrodni-
czo-Krajobrazowego „Dolina Mrogi” (Dz. Urz. Woj. 
Skierniewickiego Nr 15, poz. 80 z dnia 30 lipca  
1997 r.). 

2. Na obszarze Zespołu Przyrodniczo-Kraj-
obrazowego „Dolina Mrogi” zabrania się:  
1)  wysypywania, zakopywania i wylewania odpa-

dów przemysłowych i komunalnych oraz in-
nych sposobów zanieczyszczania wód, gleb i 
powietrza;  

2)  pozyskiwania kopalin, pobierania kruszywa z 
dna i brzegów rzek;  

3)  wznoszenia budowli, z wyjątkiem naprawy dróg 
oraz istniejących urządzeń piętrzących: tam i 
przepustów, młynów wodnych i innych urządzeń 
hydroenergetycznych w sposób zgodny z przepi-
sami prawa wodnego i po uzgodnieniu z Woje-
wódzkim Konserwatorem Przyrody: dozwolona 
jest budowa urządzeń związanych z udostępnie-
niem Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego do 
celów turystycznych;  

4)  zakładania urządzeń do eksploatacji zasobów 
wód powierzchniowych i podziemnych w spo-
sób wykraczający poza powszechne lub zwykłe 
korzystanie z wody;  

5)  zmieniania stosunków wodnych w dolinie, ko-
rycie rzeki, zbiornikach zaporowych oraz zmie-
niania naturalnego koryta rzeki, z wyjątkiem 
przypadków uzasadnionych potrzebą konser-
wacji urządzeń piętrzących;  

6)  niszczenia, wykopywania lub uszkadzania drzew 
i innych roņlin poza czynnoņciami wykonywa-
nymi w toku gospodarki leņnej;  

7)  wycinania drzew, które zwracają na siebie uwa-
gę duŊymi wymiarami w obrębie gatunku, sę-
dziwym wiekiem, malowniczoņcią pokroju lub 
miejscem występowania oraz niszczenia głazów 
narzutowych;  

8)  zmieniania kształtu powierzchni terenu, zwłasz-
cza skarp, wąwozów i stoków doliny: dozwolo-
ne jest zakładanie umocnień przeciwerozyjnych 
i zapobieganie erozji w sposób uzgodniony z 
Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody;  

9)  umieszczania napisów, reklam i tablic niezwiąza-
nych z gospodarką leņną lub ochroną przyrody; 

10) grabienia i rozgrzebywania ņciółki leņnej, zbie-
rania próchnicy glebowej (nie dotyczy lasów 
prywatnych), biwakowania.  

3. Na terenie gminy projektowany jest Ze-
spół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Dolnej 
MroŊycy” – obowiązuje utrzymanie dotychczasowe-
go leņnego i rolniczego zagospodarowania. Do chwi-
li podjęcia decyzji zgodnie z ustawą o ochronie przy-
rody, wymieniony obiekt traktuje się jako potencjal-
ny element ņrodowiska przyrodniczego przewidziany 
do objęcia szczególnymi formami ochrony. Na tere-
nie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego projekto-
wane są dwa zbiorniki retencyjne „Nowostawy Dol-
ne” i „Niesułków” zgodnie z Programem Małej Re-
tencji dla woj. Łódzkiego z 2006 r., oznaczone sym-
bolem graficznym na rysunku planu, do uszczegó-
łowienia zasięgu na etapie projektu budowlanego.  

§ 99. 1. Na terenie obszaru objętego planem 
znajdują się obiekty chronione – drzewa-pomniki 
przyrody, oznaczone na rysunku planu symbolem 
graficznym:  
1)  lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) w miejsco-

woņci Kołacinek - objęta ochroną prawną na 
podstawie Zarządzenia Nr 1 Wojewody Skier-
niewickiego z dnia 25 stycznia 1986 r.;  

2)  lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) w miej-
scowoņci Kołacinek - objęta ochroną prawną 
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na podstawie Zarządzenia Nr 1 Wojewody 
Skierniewickiego z dnia 25 stycznia 1986 r.;  

3)  lipa drobnolistna (Tilia cordata) w miejscowo-
ņci Dmosin – objęta ochroną prawną na pod-
stawie Zarządzenia Nr 27 Wojewody Skiernie-
wickiego z dnia 22 paňdziernika 1985 r.;  

4)  jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) w miej-
scowoņci Osiny - objęty ochroną prawną na 
podstawie Zarządzenia Nr 29 Wojewody Skier-
niewickiego z dnia 31 grudnia 1986 r.;  

5)  jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) w miej-
scowoņci Osiny - objęty ochroną prawną na 
podstawie Zarządzenia Nr 29 Wojewody Skier-
niewickiego z dnia 31 grudnia 1986 r.;  

6)  jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) w miej-
scowoņci Osiny - objęty ochroną prawną na 
podstawie Zarządzenia Nr 29 Wojewody Skier-
niewickiego z dnia 31 grudnia 1986 r.;  

7)  jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) w miej-
scowoņci Osiny - objęty ochroną prawną na 
podstawie Zarządzenia Nr 6 Wojewody Skier-
niewickiego z dnia 3 marca 1990 r.;  

8)  klon zwyczajny (Acer platanoides) w miejsco-
woņci Osiny - objęty ochroną prawną na pod-
stawie Zarządzenia Nr 29 Wojewody Skiernie-
wickiego z dnia 31 grudnia 1986 r.;  

9)  klon zwyczajny (Acer platanoides) w miejsco-
woņci Osiny - objęty ochroną prawną na pod-
stawie Zarządzenia Nr 29 Wojewody Skiernie-
wickiego z dnia 31 grudnia 1986 r.;  

10) dąb szypułkowy (Quercus robur ) w miejsco-
woņci Nagawki – objęty ochroną prawną na 
podstawie Orzeczenia Nr 215 Kierownika W.R.i L. 
PWRN w Warszawie z dnia 28 wrzeņnia 1972 r.; 

11) lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos) w miej-
scowoņci Kołacin- objęta ochroną prawną na 
podstawie Zarządzenia Nr 1 Wojewody Skier-
niewickiego z dnia 25 stycznia 1986 r.;  

12) klon zwyczajny (Acer platanoides) w miejsco-
woņci Kołacin - objęty ochroną prawną na 
podstawie Zarządzenia Nr 1 Wojewody Skier-
niewickiego z dnia 25 stycznia 1986 r.;  

13) klon zwyczajny (Acer platanoides) w miejsco-
woņci Kołacin - objęty ochroną prawną na 
podstawie Zarządzenia Nr 6 Wojewody Skier-
niewickiego z dnia 3 marca 1990 r.;  

14) klon srebrzysty (Acer saccharinum) w miej-
scowoņci Kołacin - objęty ochroną prawną na 
podstawie Zarządzenia Nr 1 Wojewody Skier-
niewickiego z dnia 25 stycznia 1986 r.;  

15) lipa drobnolistna Tilia cordata) w miejscowoņci 
Kołacin – objęta ochroną prawną na podstawie 
Zarządzenia Nr 1 Wojewody Skierniewickiego z 
dnia 25 stycznia 1985 r.  

2. Obowiązuje zakaz:  
1)  niszczenia lub uszkadzania drzewa, zrywania 

pączków, kwiatów, owoców, liņci;  
2)  umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń rekla-

mowych i innych znaków nie związanych z 

ochroną;  
3)  palenia ognisk w pobliŊu drzewa;  
4)  zmiany stosunków wodnych mogących mieć 

wpływ na stan drzewa;  
5)  wykonywania innych czynnoņci mogących mieć 

wpływ na pogorszenie stanu drzewa.  
§ 100. Na terenie obrębu geodezyjnego Ko-

łacin proponuje się rezerwat przyrody „Torfowisko 
ŉabieniec”. Do chwili podjęcia decyzji zgodnie z 
ustawą o ochronie przyrody, wymieniony obiekt 
traktuje się jako potencjalny element ņrodowiska 
przyrodniczego przewidziany do objęcia szczegól-
nymi formami ochrony.  

§ 101. 1. Ochronie podlegają parki zabytko-
we (załoŊenia parkowe) wpisane do rejestru zabyt-
ków stanowiące wyjątkową wartoņć historyczną, 
dydaktyczną, poznawczą i naukową.  
1)  park dworski w miejscowoņci Kołacin;  
2)  park dworski w miejscowoņci Kołacinek;  
3)  park dworski w miejscowoņci Osiny.  

2. Obowiązują ustalenia zawarte w Roz-
dziale 6.  

§ 102. Dla terenów leņnych, oznaczonych 
symbolem ZL, z uwzględnieniem przepisów szcze-
gólnych, ustala się:  
1)  prowadzenie gospodarki leņnej na zasadach 

ekologicznych i zgodnie z planami urządzenia la-
sów państwowych i prywatnych;  

2)  zwiększenie wieku wyrębu wszystkich gatun-
ków drzew;  

3)  wprowadzenie rodzimych gatunków drzew;  
4)  ograniczenie uprzątania posuszu jałowego;  
5)  zaniechanie zalesiania i nadmiernego nawoŊe-

nia łąk ņródleņnych;  
6)  zakaz prowadzenia działalnoņci przemysłowej.  

§ 103. 1. Ochronie podlegają główne zbiorni-
ki wód podziemnych:  
1)  Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 404 –

Basen „Koluszki-Tomaszów”;  
2)  Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 403 – 

Basen Międzymorenowy „Brzeziny-Lipce Rey-
montowskie”.  

2. Na obszarze wysokiej ochrony wód 
(OWO) ustala się:  
1)  zakaz wprowadzania ņcieków do ziemi i wód 

poza ņciekami opadowymi (deszczowymi);  
2)  zakaz wylewania gnojowicy i rolniczego wyko-

rzystania ņcieków.  
§ 104. W celu ochrony wód powierzchnio-

wych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 
WS, z uwzględnieniem przepisów szczególnych, 
ustala się:  
1)  rozwój infrastruktury technicznej, a szczególnie 

w zakresie gospodarki wodno-ņciekowej;  
2)  zakaz zabudowy bliŊej niŊ 5 m od linii brzego-

wej rzek, a w przypadku skarp w odległoņci nie 
mniejszej niŊ 15 m od górnej krawędzi skarpy 
rzeki; w szczególnych indywidualnych przypad-
kach dopuszcza się zmianę ww. odległoņci na 
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warunkach okreņlonych z zarządcą rzeki;  
3)  zakaz przegradzania dolin stanowiących natu-

ralne miejsce spływu wód i powietrza;  
4)  zachowanie w dolinach rzek naturalnych for-

macji roņlinnych;  
5)  wszelkie działania związane z realizacją urzą-

dzeń wodnych na rzekach oraz z wykorzysta-
niem wód rzek dla róŊnych potrzeb wymagają 
specjalistycznych opracowań i zgody zarządcy 
rzeki.  

§ 105. Dla terenów produkcji rolniczej i łąk, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami R.1, 
R.2, RO.1, RO.2 i RŁ, z uwzględnieniem przepisów 
szczególnych, ustala się zakaz:  
1)  wysypywania, zakopywania i wylewania odpa-

dów lub innych nieczystoņci;  
2)  zanieczyszczania gleby;  
3)  likwidowania małych zbiorników wodnych, staro-

rzeczy oraz obszarów wodno-błotnych;  
4)  wykonywania prac ziemnych niwelacyjnych w 

trwały sposób zniekształcających rzeňbę terenu, 
za wyjątkiem niezbędnych prac ziemnych dla re-
alizacji zabudowy dopuszczonej w ustaleniach 
szczegółowych niniejszej uchwały;  

5)  niszczenia drzew i krzewów;  
6)  dowolnego ustawiania tablic, reklam i napisów.  

§ 106. W strefie ochrony poņredniej od uję-
cia wody ustala się zakaz:  
1)  wprowadzania ņcieków do wód lub do ziemi;  
2)  rolniczego wykorzystania ņcieków;  
3)  przechowywania lub składowania odpadów 

promieniotwórczych;  
4)  lokalizowania magazynów produktów ropopo-

chodnych oraz innych substancji, a takŊe ruro-
ciągów do ich transportu;  

5)  lokalizowania składowisk odpadów komunalnych 
lub przemysłowych;  

6)  grzebania zwłok zwierzęcych;  
7)  lokalizowania nowych ujęć wody.  

§ 107. W odległoņci 50 m od cmentarza 
obowiązuje zakaz realizacji zabudowy mieszkanio-
wej, zakładów Ŋywienia zbiorowego, zakładów prze-
chowujących artykuły Ŋywnoņciowe, studzien pod 
warunkiem, Ŋe teren w granicach od 50 m do 150 m 
odległoņci od cmentarza posiada sieć wodociągową 
i wszystkie budynki korzystające z wody są do niej 
podłączone, w przeciwnym wypadku odległoņć ta 
powinna wynosić minimum 150 m.  

§ 108. Na terenach den dolin rzecznych znaj-
dujących się w strefie zagroŊonej zalaniem i podto-
pieniem oraz w strefach bezpoņrednio naraŊonych 
na erozyjne oddziaływanie wód płynących ustala się 
zakaz zabudowy i realizacji nowych inwestycji, za 
wyjątkiem urządzeń słuŊących ochronie przeciw-
powodziowej oraz regulacji rzek, konserwacji oraz 
przekroczeń związanych z infrastrukturą tech-
niczną.  

Częņć IV 
Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej i komunikacji  
 

Rozdział 8 
Ustalenia ogólne dotyczące zasad obsługi w 

zakresie infrastruktury technicznej  
 
§ 109. W zakresie zaopatrzenia w wodę:  

1)  utrzymuje się istniejące urządzenia i sieci zbio-
rowego zaopatrzenia w wodę, tj.:  

 a)  wodociąg wiejski grupowy Dmosin,  
 b)  wodociąg wiejski grupowy Kołacinek,  
 c)  wodociąg wiejski grupowy Teresin,  
 d)  wodociąg wiejski grupowy Wola Cyrusowa,  
 e)  wodociąg wiejski grupowy Ząbki,  
 f)  sieci zasilane z wodociągu komunalnego m. 

Głowna,  
 g)  sieci zasilane z wodociągu komunalnego m. 

Brzeziny,  
 h)  wodociągi zakładowe;  
2)  na ujęciach wodociągów wiejskich grupowych: 

Kołacinek, Teresin, Wola Cyrusowa i Ząbki moŊ-
liwoņć wykonania studni awaryjnych;  

3)  rozwój systemów zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę następować będzie poprzez rozbudowę 
ujęć wodociągów układów sieciowych dla zaopa-
trzenia dotychczas nie zwodociągowanych oraz 
nowych terenów przewidzianych do zainwesto-
wania;  

4)  do wszystkich terenów wyznaczonych w planie 
na cele budowlane, przewiduje się zaopatrzenie 
w wodę z systemów zbiorowych po ich rozbu-
dowie stosownie do potrzeb; dla pojedynczych 
obiektów znacznie oddalonych od głównych kon-
centracji zabudowy dopuszcza się stosowanie 
ujęć lokalnych przy zapewnieniu jakoņci wody 
według wymogów okreņlonych dla wód przezna-
czonych do picia.  

§ 110. W zakresie odprowadzania ņcieków:  
1. Przewiduje się realizację zorganizowanego 

systemu zbiorowego odprowadzania ņcieków byto-
wo-gospodarczych, opartego na dwóch wariantach 
rozwiązań.  

2. Wariant pierwszy – przewiduje realizację 
kilku oczyszczalni ņcieków.  
1)  przewidziano następujące niezaleŊne układy ka-

nalizacyjne zakończone planowanymi oczyszczal-
niami ņcieków, obsługujące zwartą zabudowę na-
stępujących obrębów geodezyjnych:  

 a)  Dmosin Wieņ, Dmosin Pierwszy, Dmosin Dru-
gi, Gózd – Borki, Szczecin i Osiny (od koņcioła) 
– odprowadzanie ņcieków do oczyszczalni w 
Dmosinie Drugim z odprowadzaniem oczysz-
czonych ņcieków do rzeki Mrogi,  

 b)  Kołacin, Kołacin PGR, Koziołki – odprowa-
dzanie ņcieków do oczyszczalni w Kołacinie z 
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odprowadzaniem oczyszczonych ņcieków do 
rzeki Mrogi,  

 c)  Wola Cyrusowa, Wola Cyrusowa Kolonia, 
Lubowidza - odprowadzanie ņcieków do 
oczyszczalni w Woli Cyrusowej Koloni z od-
prowadzaniem oczyszczonych ņcieków do 
rzeki MroŊycy, alternatywnie do oczyszczalni 
ņcieków Ubojni Drobiu,  

 d)  Nadolna Kolonia, Kamień, Kraszew Wielki, 
Nadolna Wieņ – odprowadzanie ņcieków do 
oczyszczalni w Kamieniu z odprowadzeniem 
oczyszczonych ņcieków do rzeki Ignatówki, 
alternatywnie do oczyszczalni ņcieków w 
Dmosinie Drugim,  

 e)  Osiny (ul. Fabryczna, Sikorskiego do koņcio-
ła) – odprowadzanie ņcieków do kanalizacji 
komunalnej miasta Głowna;  

2)  układy kanalizacyjne zakończone zbiornikami 
do gromadzenia ņcieków i wywoŊenia ich okre-
sowo do najbliŊszych oczyszczalni. Zbiorniki ta-
kie zlokalizowano przy lokalnych ciekach i w ra-
zie zwiększenia iloņci ņcieków mogą tam po-
wstać zblokowane oczyszczalnie. NiezaleŊne ta-
kie układy obejmują zwartą zabudowę następu-
jących miejscowoņci:  

 a)  Rozdzielna Wiesiołków ze zbiornikiem w 
Rozdzielnej,  

 b)  Ząbki, Zawady i Kuňmy ze zbiornikiem zloka-
lizowanym w Ząbkach,  

 c)  Kołacinek, alternatywą jest odprowadzenie 
ņcieków do oczyszczalni w Kołacinie,  

 d)  Nowostawy Dolne ze zbiornikiem w Nowo-
stawach Dolnych, alternatywą jest włączenie 
do oczyszczalni w Dmosinie Drugim,  

 e)  Lubowidza Nagawki ze zbiornikiem w Na-
gawkach,  

 f)  Janów, Grodzisk, Kałęczew, Kraszew Wielki 
ze zbiorkiem w Grodzisku, alternatywą jest 
włączenie do oczyszczalni w Dmosinie Dru-
gim lub Kamieniu,  

 g)  Teresin, Dąbrowa Mszadelska ze zbiornikiem 
w Teresinie.  

3. Wariant drugi – przewiduje skanalizo-
wanie całej gminy do jednej oczyszczalni zlokali-
zowanej na terenie obrębu Dmosin Drugi nad rze-
ką Mrogą. Sieci kanalizacyjne wszystkich ww. 
układów pracować będą jako grawitacyjno-
pompowe z odcinkami kanałów tłocznych.  

4. Siecią kanalizacji naleŊy objąć wszystkie 
tereny zainwestowań istniejących oraz nowych, 
przewidzianych w niniejszym planie.  

5. Zakłady produkcyjne i usługowe wytwa-
rzające ņcieki technologiczne oczyszczą je z zanie-
czyszczeń przemysłowych w granicach własnych 
lokalizacji.  

6. Do czasu objęcia poszczególnych tere-
nów siecią kanalizacyjną, plan dopuszcza czasowo 
stosowanie szczelnych zbiorników bezodpływo-
wych z wywozem ņcieków do punktu zlewnego, 

bądň stosowanie oczyszczalni przydomowych przy 
odpowiednich warunkach gruntowo-wodnych.  

7. Docelowe utrzymanie rozwiązań indywi-
dualnych moŊna dopuņcić gdy jest to spowodo-
wane np. znacznym oddaleniem obiektu od głów-
nych koncentracji zabudowy.  

§ 111. W zakresie odprowadzania wód opa-
dowych:  
1)  ustala się odprowadzanie wód opadowych po-

przez spływ powierzchniowy;  
2)  dla terenów stacji paliw, warsztatów samocho-

dowych, parkingów, miejsc naraŊonych na zanie-
czyszczenia produktami ropopochodnymi itp., 
ustala się odprowadzanie ņcieków do odbiornika 
w sposób zorganizowany po uprzednim mecha-
nicznym oczyszczeniu.  

§ 112. W zakresie zaopatrzenia w gaz:  
1)  ustala się gazyfikację gminy opartą na koncep-

cji gazyfikacji w powiązaniu z gminą Domanie-
wice, miastem Głowno, gminą Głowno, mia-
stem i gminą Stryków. Ňródłem zaopatrzenia 
będzie gazociąg wysokiego ciņnienia ø 300 mm 
stanowiący tzw. północną obwodnicę Łodzi z 
punktem włączenia w miejscowoņci Skotniki 
k/Łodzi. Strefa kontrolowana od gazociągu wy-
nosi 2 x 4 m, po obu stronach od osi gazociągu. 
Na terenie gminy Dmosin gazociąg wysokiego 
ciņnienia wprowadzony będzie od strony pół-
nocno-zachodniej. W miejscowoņci Osiny zlokali-
zowana będzie stacja redukcyjno-pomiarowa I 
stopnia;  

2)  budowa sieci i urządzeń gazowych moŊe odby-
wać się jedynie na warunkach okreņlonych przez 
właņciwy Zakład Gazowniczy;  

3)  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego oraz 
dla odbiorców nie objętych programem gazyfika-
cji będzie nadal stosowany gaz płynny w butlach.  

§ 113. W zakresie zaopatrzenia w energię 
elektryczną:  
1)  utrzymuje się istniejące sieci i urządzenia elek-

troenergetyczne:  
 a)  odcinek linii 400 kV relacji Rogowiec – Miło-

sna,  
 b)  odcinek linii 220 kV relacji Janów – Mory,  
 c)  odcinek linii 110 kV relacji Głowno – Łowicz 2, 
 d)  linie 15 kV wyprowadzone z GPZ 110/15 kV 

zlokalizowanych na terenie miasta Łowicz, 
Koluszki i Głowno,  

 e)  stacje transformatorowe 15/0,4 kV,  
 f)  linie niskiego napięcia;  
2)  zaopatrzenie w energię elektryczną następować 

będzie nadal z linii 15 kV poprzez istniejące i pro-
jektowane stacje transformatorowe, oznaczone 
na rysunku planu symbolem E, z odcinkami linii 
zasilających oraz linie niskiego napięcia, w opar-
ciu o przepisy szczególne;  

3)  przewiduje się miejsca na lokalizację nowych 
stacji transformatorowych, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem E, z odcinkami linii zasi-
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lających dla obsłuŊenia terenów planowanych 
zainwestowań;  

4)  rezerwuje się korytarze wolne od zabudowy jako 
strefy oddziaływania pól elektromagnetycznych 
o szerokoņci licząc z obu stron osi linii: 15 kV – 8 
m; 110 kV – 15 m; 220 kV – 25 m; 400 kV – 40 m;  

5)  modernizacja i rozbudowa linii 15 kV, stacji 
transformatorowych i linii niskiego napięcia mo-
Ŋe być prowadzona w miarę narastania potrzeb 
przez właņciwy Zakład Energetyczny. Ewentual-
na zmiana konfiguracji linii, potrzeba wykonania 
połączeń manewrowych bądň dodatkowych sta-
cji transformatorowych nie będzie wymagała 
zmiany niniejszego planu przy zachowaniu od-
powiednich odległoņci wolnych od zabudowy, 
odpowiedniej powierzchni działki stacji trans-
formatorowych i zapewnieniu bezpoņredniego 
do niej dostępu z drogi publicznej, w oparciu o 
przepisy szczególne.  

§ 114. W zakresie zaopatrzenia w ciepło:  
1)  przewiduje się wykorzystanie lokalnych ňródeł 

ciepła;  
2)  preferuje się ekologiczne noņniki energii, w tym 

gazu po przeprowadzeniu gazyfikacji oraz zale-
ca wspieranie działań dotyczących wykorzysta-
nia alternatywnych ňródeł energii.  

§ 115. W zakresie usuwania odpadów:  
1)  ustala się zgodnie z „Planem Gospodarki odpa-

dami” z lipca 2004 roku:  
 a)  korzystanie z projektowanego do uruchomie-

nia dla aglomeracji łódzkiej składowiska od-
padów (2007 rok) oraz zakładu ich termiczne-
go przekształcania (2008 rok);  

 b)  wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów;  
2)  wywoŊenie, do czasu uruchomienia w/w skła-

dowiska odpadów, odpadów komunalnych z te-
renu gminy na składowisko odpadów w miej-
scowoņci Kąsie gmina Kamieńsk i KrzyŊanówek 
gmina KrzyŊanów zgodnie z wydanymi decyzjami 
Urzędu Gminy Dmosin z dnia 1 lipca 2002 r. 
Znak: RGH.7050/2/2002, obowiązująca do dnia 1 
lipca 2012 roku i z dnia 27 maja 2002 roku znak 
RGH.7050/1/2002, obowiązująca do dnia 23 maja 
2012 roku lub na inne składowiska odpadów.  

§ 116. W zakresie telekomunikacji:  
1)  utrzymuje się istniejące urządzenia łącznoņci, tj. 

linie napowietrzne, ņwiatłowodowe i kablowe z 
przyłączami abonenckimi oraz centralę telefo-
niczną TP S.A. w Nagawkach;  

2)  zaopatrzenie w łącza telefoniczne następować 
będzie z istniejących i projektowanych linii w 
uzgodnieniu z operatorami sieci;  

3)  obsługa abonentów za poņrednictwem indywi-
dualnych podłączeń stacjonarnych i aktywacji 
telefonii komórkowych na warunkach okreņlo-
nych przez operatorów sieci i systemów;  

4)  dopuszcza się realizację nowych linii ņwiatło-
wodowych.  

§ 117. W zakresie melioracji:  
1)  ustala się ochronę istniejących urządzeń melio-

racji wodnych i zachowuje istniejącą sieć ro-
wów. W przypadku podjęcia działań inwestycyj-
nych na obszarze wyposaŊonym w urządzenia 
melioracyjne, zabezpieczenie bądň przebudowy 
istniejących systemów melioracyjnych w poro-
zumieniu z właņciwym Wojewódzkim Zarządem 
Melioracji i Urządzeń Wodnych;  

2)  na przebudowę urządzeń melioracyjnych wy-
magane jest na podstawie przepisów szczegól-
nych – pozwolenie wodnoprawne, które winno 
być uzyskane przed pozwoleniem na realizację 
zabudowy.  

§ 118. W zakresie pozostałych elementów 
uzbrojenia terenu:  
1)  przewiduje się utrzymanie korytarza dla radio-

linii; w strefie tego korytarza o szerokoņci 100 
m obowiązuje zakaz zabudowy obiektami o wy-
sokoņci powyŊej 15 m, liczonych od powierzch-
ni terenu;  

2)  plan dopuszcza realizację nieprzewidzianej w 
planie infrastruktury technicznej na wszystkich 
obszarach w razie wystąpienia takiej potrzeby, 
pod warunkiem maksymalnego respektowania 
funkcji danego terenu.  

 
Rozdział 9 

Zasady obsługi w zakresie komunikacji  
 
§ 119. Plan ustala dla poszczególnych dróg, 

oznaczonych na rysunku planu, następujące warunki 
funkcjonalno-techniczne:  
1) dla drogi głównej i dróg zbiorczych:  
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Lp. Symbol 

odcinka 
drogi, 
oznaczony 
na  
rysunku 
planu 

Kategoria 
drogi 

Klasa Szerokoņć 
minimalna 
w liniach 
rozgrani-
czających 
(m) (doce-
lowa) 

Szerokoņć 
minimalna 
jezdni (m) 

Uwagi         

 

 

1. 1.KDG droga wo-
jewódzka nr 
704 

droga 
główna  

25,01) 7 przewęŊenie w rejonie skrzy-
Ŋowania z drogami powia-
towymi w Kołacinie oraz w 
rejonie koņcioła ze względu 
na istniejące zagospodaro-
wanie i obiekty będące pod 
ochroną konserwatorską. 
Fragment drogi (w Kołaci-
nie) o szerokoņci na terenie 
gm. Dmosin wynosi 20,0 m, 
pozostała częņć na terenie 
gm. Rogów o szerokoņci 5,0 
m 

 

2. 2.KDZ droga po-
wiatowa nr 
5101E 

droga 
zbiorcza 

20,02) 7 punktowe przewęŊenia linii 
rozgraniczających ze wzglę-
du na istniejące uwarunko-
wania, zagospodarowanie 
lub trudne warunki tereno-
we itp. 

 

3. 3.KDZ droga po-
wiatowa nr 
2935E 

droga 
zbiorcza  

20,03) 7 punktowe przewęŊenia linii 
rozgraniczających ze wzglę-
du na istniejące uwarunko-
wania, zagospodarowanie 
lub trudne warunki tereno-
we itp. 

 

4. 4.KDZ droga po-
wiatowa nr 
1150E 

droga 
zbiorcza 

20,04) 7 droga relacji Dmosin – 
Niesułków. Poszerzenie w 
rejonie wsi Nowostawy 
Dolne, ze względu na auto-
stradę A2/ punktowe prze-
węŊenia linii rozgraniczają-
cych ze względu na istnieją-
ce uwarunkowania, zago-
spodarowanie lub trudne 
warunki terenowe itp. 

 

5. 5.KDZ/KDL droga po-
wiatowa nr 
2937E 

droga 
zbiorcza*) 

20,0/12.0 7 punktowe przewęŊenia linii 
rozgraniczających ze wzglę-
du na istniejące uwarunko-
wania, zagospodarowanie 
lub trudne warunki tereno-
we itp. 

 

6. 6.KDZ droga po-
wiatowa nr 
5103E 

droga 
zbiorcza 

20,05) 7 punktowe przewęŊenia linii 
rozgraniczających ze wzglę-
du na istniejące uwarunko-
wania, zagospodarowanie 
lub trudne warunki tereno-
we itp. 

 

7. 7.KDZ droga po-
wiatowa nr 
2936E 

droga 
zbiorcza 

20,06) 7 punktowe przewęŊenia linii 
rozgraniczających ze wzglę-
du na istniejące uwarunko-
wania, zagospodarowanie 
lub trudne warunki tereno-
we itp. 

 

8. 8.KDZ droga po-
wiatowa nr 
1320E 

droga 
zbiorcza 

20 7 fragment drogi o szerokoņci 
na terenie gm. Dmosin 
wynosi 14,0 m, pozostała 
częņć na terenie gm. Rogów 
o szerokoņci 6,0 m 

 

9. 9.KDZ droga po-
wiatowa nr 
2933E 

droga 
zbiorcza 

20,07) 7   

 
*) odcinek pomiędzy autostradą A2 (po jej realizacji), a drogą powiatową nr 5101E – bez relacji z ciągiem 
drogi powiatowej w kierunku południowym. Pozostawienie obecnych parametrów 12,0 m, klasa drogi 
lokalna (gminna) 

 

1)fragment drogi o szerokoņci 10,0 m znajduje się w terenie wyłą-
czonym z obszaru objętego mpzp 
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2) fragment drogi o szerokoņci od 2,0 m do 6,0 m znajduje się w terenie wyłą-
czonym z obszaru objętego mpzp 

 

3) fragment drogi o szerokoņci 3,0 m znajduje się na terenie wyłą-
czonym z obszaru objętego mpzp 

 

4) fragment drogi o szerokoņci od 2,0 m do 4,0 m znajduje się w terenie wyłą-
czonym z obszaru objętego mpzp 

 

5) fragment drogi o szerokoņci 6,0 m znajduje się w terenie wyłą-
czonym z obszaru objętego mpzp 

 

6) fragment drogi o szerokoņci 3,0 m znajduje się w terenie wyłą-
czonym z obszaru objętego mpzp 

 

7) fragment drogi o szerokoņci 4,0 m znajduje się w terenie wyłą-
czonym z obszaru objętego mpzp 

 

               

2)  dla dróg lokalnych i dojazdowych:  
Lp. Symbol odcinka 

drogi, oznaczony 
na rysunku pla-
nu 

Kategoria 
drogi, ulicy 

Klasa 
drogi 

Szerokoņć minimalna 
w liniach rozgrani-
czających 
[m](docelowa) 

Szerokoņć 
minimalna 
jezdni [m] 

Uwagi 

1.  10.KDL Droga 
gminna nr 
121054E 

lokalna 12 7  

2.  11KDD Droga 
gminna nr 
121060E 

dojazdowa 10 6,5 punktowe przewęŊenia linii roz-
graniczających ze względu na 
istniejące uwarunkowania 

3.  12.KDL Droga 
gminna nr 
121051E 

lokalna 12,0 – 15,0 7 fragment drogi na terenie gm. 
Dmosin o szerokoņci 10,0 m, 
pozostała częņć na terenie Głowna 
o szerokoņci 2,0 m 

4.  13.KDD Droga 
gminna nr 
120319E 

dojazdowa 10 6,5  

5.  14.KDL Droga 
gminna nr 
120053E 

lokalna 12 7  

6.  15.KDL Droga 
gminna nr 
120590E 

lokalna 12 7 droga relacji Gozd – Trzcianka. 
Poszerzenie w rejonie wsi Wie-
siołków ze względu na autostradę 
A2 

7.  16.KDL Droga 
gminna nr 
120066E 

lokalna 12 7 droga relacji Kuňmy – Wola Lu-
biankowska. Poszerzenie w rejon 
wsi Rozdzielnia, ze względu na 
autostradę A2 

8.  17.KDL Droga 
gminna nr 
121052E 

lokalna 12 7 punktowe przewęŊenia linii roz-
graniczających ze względu na 
istniejące uwarunkowania 

9.  18.KDD Droga 
gminna nr 
121065E 

dojazdowa 10 6,5  

10.  19.KDL Droga 
gminna nr 
121061E 

lokalna 12 7  

11.  20.KDD Droga 
gminna nr 
121053E 

dojazdowa 10 6,5 punktowe przewęŊenia linii 
rozgraniczających ze względu na 
istniejące uwarunkowania 

12.  21.KDD Droga 
gminna nr 
121002E 

dojazdowa 10 6,5  

13.  22.KDL Droga 
gminna nr 
121066E 

lokalna 12 7  

14.  23.KDD Droga 
gminna nr 
121059E 

dojazdowa 10 6,5  

15.  24.KDD Droga 
gminna nr 
121057E 

dojazdowa 10 6,5 punktowe przewęŊenia linii 
rozgraniczających ze względu na 
istniejące uwarunkowania 

16.  25.KDL Droga 
gminna nr 
121055E 

lokalna 12 6,5  

17.  26.KDL Droga 
gminna nr 
121056E 

lokalna 12 7  
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18.  27.KDL Droga 

gminna nr 
121064E 

lokalna 12 7  

19.  28.KDD Droga 
gminna nr 
121058E 

dojazdowa 10 6,5  

20.  29.KDD Droga 
gminna, nr 
121067E 

dojazdowa 10 6,5  

21.  30.KDD Droga 
gminna nr 
121062E 

dojazdowa 10 6,5  

22.  31.KDD Droga 
gminna nr 
121063E 

dojazdowa 10 6,5  

       

 
3)  zgodnie z ewidencją dróg publicznych na obsza-

rze gminy Dmosin, ustaloną kolejnymi uchwa-
łami Rady Gminy i Rady Powiatu, przyjęto pa-
rametry techniczne w zakresie szerokoņci w li-
niach rozgraniczających drogi jak w terenie za-
budowanym;  

4)  dla pozostałych dróg dojazdowych KDD, nie 
wymienionych w tabeli w pkt 2, ustala się na-
stępujące warunki funkcjonalno-techniczne:  

 a)  dla dróg przebiegających w terenach zabu-
dowanych szerokoņć docelowa w liniach roz-
graniczających wynosi minimum 10,0 m, za 
wyjątkiem punktowych przewęŊeń ze wzglę-
du na istniejące uwarunkowania, wartoņcio-
we zagospodarowanie, trudne warunki tere-
nowe itp.,  

 b)  dla dróg przebiegających poza terenem za-
budowy szerokoņć docelowa w liniach roz-
graniczających wynosi minimum 12,0 m,  

 c)  szerokoņć jezdni minimum 6,5 m;  
5)  drogi oznaczone na rysunku planu symbolem 

KDW stanowią drogi niepubliczne wewnętrzne; 
utrzymuje się je jako istniejące (w obecnych pa-
rametrach), a projektowane winny posiadać sze-
rokoņć minimum 6,0 m;  

6)  pozostałe drogi nie wyznaczone na rysunku pla-
nu lub nie oznaczone symbolem literowym na 
terenach leņnych, rolnych oraz dojazdy do nich - 
utrzymuje się zgodnie z ich istniejącym przebie-
giem;  

7)  dla terenów zabudowy zagrodowej i mieszka-
niowej rozproszonej zachowuje się istniejącą 
obsługę komunikacyjną, nieoznaczoną symbo-
lem na rysunku planu;  

8)  dopuszcza się budowę dróg wewnętrznych nie 
oznaczonych na rysunku planu, pod warunkiem 
lokalizacji na własnej działce;  

9)  w uzasadnionych przypadkach moŊliwe są od-
stępstwa od wymienionych zasad i parametrów 
(pkt 1–4), na podstawie warunków technicznych 
okreņlonych przez zarządcę drogi.  

§ 120. Na terenach przeznaczonych pod dro-
gi publiczne ustala się następujące zasady zagospo-
darowania:  

1)  zaleca się lokalizację chodników po obu stro-
nach jezdni w liniach rozgraniczających ulic 
przebiegających przez tereny zabudowane;  

2)  w liniach rozgraniczających ulic moŊliwoņć lo-
kalizowania elementów małej architektury, jak 
słupy ogłoszeniowe, ławki i elementy dekora-
cyjne itp.;  

3)  w liniach rozgraniczających ulic moŊliwoņć lo-
kalizacji zieleni z zachowaniem pola wymaga-
nej widocznoņci;  

4)  lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej na warunkach okreņlonych w przepisach 
szczególnych i w porozumieniu z zarządcą drogi;  

5)  lokalizacja infrastruktury technicznej – wodo-
ciągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ga-
zociągu, telekomunikacji i energetyki na obrze-
Ŋach linii rozgraniczających dróg;  

6)  moŊliwa jest lokalizacja urządzeń komunikacyj-
nych związanych z obsługą ruchu w tym przy-
stanków komunikacji publicznej, parkingów i 
sygnalizacji drogowej pod warunkiem spełnie-
nia przepisów szczególnych i uzyskania zgody 
zarządcy drogi;  

7)  minimalne naroŊne ņcięcia linii rozgraniczają-
cych na skrzyŊowaniach dróg oznaczonych 
symbolami KDG, KDZ (10 m x 10 m), dla dróg 
oznaczonych symbolami KDL, KDD (5 m x 5 m) i 
dla dróg oznaczonych symbolami KDW (3 m x 3 
m).  

§ 121. Plan ustala linie zabudowy dla po-
szczególnych kategorii dróg na terenach przezna-
czonych do zainwestowania, zgodnie z rysunkiem 
planu.  

§ 122. Ustala się parametry ņcieŊek rowe-
rowych w ramach szerokoņci w liniach rozgranicza-
jących ulic o klasie zbiorczej, lokalnej i dojazdowej 
zgodnie z przepisami szczególnymi z uwzględnie-
niem:  
1)  minimalnej szerokoņci ņcieŊki jednokierunkowej 

- 1,5 m, dwukierunkowej - 2,0 m, dwukierun-
kowa z ruchem pieszym – 3,5 m;  

2)  uszczegółowienia lokalizacji ņcieŊki rowerowej 
na etapie sporządzenia projektu budowlanego 
za zgodą zarządcy drogi i ulicy;  
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3)  moŊliwoņci zmiany przebiegu ņcieŊki rowerowej, 

które nie spowoduje zmiany ustaleń niniejszej 
uchwały.  

§ 123. Obowiązuje, dla nowej zabudowy, za-
pewnienie pełnych potrzeb parkingowych dla samo-
chodów osobowych na działce, przy czym w odnie-
sieniu do poszczególnych funkcji i przeznaczenia 
terenu, ustala się:  
1)  dla funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej mi-

nimum 2,0 stanowiska na działkę budowlaną, 
wliczając w to miejsce w garaŊu;  

2)  dla funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej mini-
mum 1,0 stanowisko na 1 mieszkanie;  

3)  dla funkcji: usługi administracji (symbol UA), 
usługi zdrowia (symbol UZ), usługi oņwiaty 
(symbol UO) – minimum 10,0 stanowisk na 1.000 
m2 powierzchni uŊytkowej, nie mniej niŊ 5,0 sta-
nowisk na jeden obiekt;  

4)  dla funkcji usługi sportu i rekreacji minimum 
10,0 stanowisk na 100 uŊytkowników;  

5)  dla funkcji usługowej:  
 a)  dla gastronomicznej: minimum 1 stanowisko 

na kaŊde 4 miejsca konsumenckie,  
 b)  dla hotelowej: minimum 1 stanowisko na 

kaŊde 2 miejsca noclegowe,  
 c)  dla handlowej: minimum 1 stanowisko na 

kaŊde 40 m2 powierzchni sprzedaŊy, przy czym 
nie mniej niŊ 2 stanowiska na jeden obiekt;  

6)  dla funkcji produkcyjnej, magazynowej – mini-
mum 4 stanowisk na 10 zatrudnionych;  

7)  dla obiektów straŊy poŊarnej: minimum 6 sta-
nowisk na jeden obiekt;  

8)  obowiązuje (w terenach oznaczonych symbo-
lami UA, UZ, UO, U, PU, P, RU) zapewnienie 
dodatkowego 1 stanowiska przeznaczonego dla 
osoby niepełnosprawnej.  

§ 124. Na terenach przeznaczonych dla ob-

sługi ruchu samochodowego i pasaŊerskiego, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem KS, za 
zgodną z planem uznaje się lokalizację parkingów, 
miejsc postojowych, stacji paliw, stacji obsługi sa-
mochodów itp.  

 
Częņć v 

Ustalenia końcowe  
 
§ 125. 1. Dla terenów, oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami: MN1, MN2, RM, ML usta-
la się stawkę procentową słuŊącą naliczeniu opłaty 
z tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci w wyniku 
uchwalenia planu wynoszącą 20%, przy czym nie 
dotyczy to znajdujących się w tych terenach dzia-
łek posiadających, według państwowej ewidencji 
gruntów, opis uŊytku rozpoczynający się od litery 
„B”.  

2. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: U, PU, P, RU ustala się stawkę 
procentową słuŊącą naliczeniu opłaty z tytułu 
wzrostu wartoņci nieruchomoņci w wyniku uchwa-
lenia planu wynoszącą 10%, przy czym nie dotyczy 
to znajdujących się w tych terenach działek posia-
dających, według państwowej ewidencji gruntów, 
opis uŊytku rozpoczynający się od litery „B”.  

3. Dla pozostałych terenów, w tym prze-
znaczonych pod realizację celów publicznych, po-
wyŊszej stawki nie ustala się.  

§ 126. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.  

 
 

Przewodnicząca Rady 
Gminy Dmosin: 

Wanda Michalska 
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ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DMOSIN  
 

Ze względu na brak uwag wniesionych do 
projektu planu podczas wyłoŊenia do publicznego 
wglądu, Rada Gminy Dmosin nie dokonuje roz-
strzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z 

dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, z póňniejszymi zmianami).  

 
 
 

 
Załącznik Nr 4 
do Uchwały Nr XXXVI/291/09 
Rady Gminy Dmosin 
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ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DMOSIN, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY 

 ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA  
 
W oparciu o „Prognozę skutków finanso-

wych uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego”, ustala się:  

1. Zakres docelowych inwestycji:  
1)  wykup gruntów pod budowę dróg 83.000 m2 x 

4 zł/m2 = 332.000 zł;  
2)  budowa ulic 83.000 m2 x 170 zł/m2 = 14.110.000 zł; 
3)  budowa kanałów sanitarnych 18.200 mb x 360 

zł/mb = 6.552.000 zł;  
4)  budowa sieci wodociągowej 7.500 mb x 180 

zł/mb = 1.350.000 zł.  
2. Zakres szacunkowych wpływów:  

1)  jednorazowa opłata planistyczna 3.727.900 zł;  
2)  podatek od działalnoņci gospodarczej 812.500 zł. 

3. Ňródła finansowania:  
1)  podane wielkoņci oparte są na symulacji moŊ-

liwych zdarzeń, zarówno po stronie wpływów 
jak i wydatków. Wymiar kwotowy okreņla pro-
pozycje, jakie mogą wystąpić w skutkach finan-
sowych w długim okresie czasu; 

2)  obciąŊenie budŊetu Gminy docelowo skutko-
wać moŊe kwotą ok. 22.000.000 zł  

3)  partycypacja przyszłych inwestorów w kosztach 
budowy dróg i uzbrojenia oraz pozyskiwanie 
ņrodków pomocowych i funduszy strukturalnych, 
pozwoliłaby na obniŊenie zaangaŊowania budŊe-
tu Gminy, zwłaszcza w wydatkach na rozbudowę 
infrastruktury technicznej.  
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