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Załącznik nr 11 
do Uchwały nr XXXV/207/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie sposobu realizacji, zapisanych w planie miejscowym,  

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych  
gminy Domaniewice oraz zasad ich finansowania  

 
1. W związku z uchwaleniem planu zagospo-

darowania przestrzennego gminy Domaniewice, fra-
gmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczy-
ce, Rogóźno Pierwsze i Skaratki, zostaną wyznaczo-
ne tereny pod nową zabudowę, głównie pod zabu-
dowę produkcyjno-usługową. W konsekwencji pow-
stanie konieczność realizacji zadań inwestycyjnych 
związanych z przystosowaniem terenu do zabudo-
wy.  

2. Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań wła-
snych gminy. W szczególności zadania własne obej-
mują sprawy związane z problematyką gospodarki 
przestrzennej, a w tym między innymi:  

- ładu przestrzennego, gospodarki nierucho-
mościami, ochrony środowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej,  

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów,  
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanaliza-

cji, usuwania i oczyszczania ścieków komu-
nalnych, utrzymania urządzeń sanitarnych, 
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komu-
nalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i 
cieplną oraz gaz,  

- zieleni gminnej i zadrzewień.  
Do zadań związanych z przystosowaniem te-

renu do zabudowy należą:  

- wykup terenu pod nowe drogi i poszerzenia 
istniejących dróg o powierzchni 16,04 ha,  

- budowa nawierzchni jezdni w nowych ulicach 
o powierzchni 80.360 m2,  

- budowa nawierzchni chodników o powierz-
chni 29.160 m2,  

- budowa oświetlenia ulic na długości 13.140 
m,  

- budowa sieci wodociągowej o długości 
13.600 m,  

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 
9.620 m.  
3. Powyższe zadania zostaną umieszczone w 

programach rozwoju poszczególnych elementów za-
gospodarowani, a następnie w zadaniach rzeczo-
wych budżetu gminy na kolejne lata.  

4. Finansowanie realizacji inwestycji oparte 
będzie o następujące źródła:  

- budżet gminy,  
- środki właściciela terenu dróg,  
- fundusze strukturalne Unii Europejskiej w ra-

mach Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w Polsce,  

- środki inwestorów realizujących zabudowę 
produkcyjno-usługową na podstawie umów 
publiczno-prywatnych.  
Poszczególne tytuły inwestycyjne będą pro-

mowane do uwzględnienia w Zintegrowanym Pro-
gramie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.  
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UCHWAŁA NR XXXV/208/10 RADY GMINY DOMANIEWICE 

  
 z dnia 2 marca 2010 r. 

 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice,  

fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze, Sapy,  
Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice i Skaratki 

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

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
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, Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, 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 
i Nr 157, poz. 1241) oraz art. 15 ust. 2, art. 20 ust. 1, 

art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
Nr 80, poz. 71, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 
2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 
127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413) w nawiązaniu do uch-
wały Nr XV/111/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w spra-
wie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego gminy Do-
maniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, 
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Krępa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze, Sapy, Stroniewi-
ce, Strzebieszew, Lisiewice i Skaratki, Rada Gminy 
Domaniewice uchwala, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Ustalenia ogólne  
 
§ 1. Nie sformułowano rozstrzygnięcia w za-

kresie nie uwzględnionych uwag do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Do-
maniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze, Sa-
py, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice i Skaratki - 
uwagi nie wpłynęły.  

§ 2. Stwierdza się zgodność projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Do-
maniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze, Sa-
py, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice i Skaratki z 
ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Domanie-
wice przyjętego uchwałą Nr X/60/07 Rady Gminy 
Domaniewice z dnia 30 października 2007 r.  

§ 3. 1. Ustalenia miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego gminy Domaniewice, 
fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Re-
czyce, Rogóźno Pierwsze, Sapy, Stroniewice, Strze-
bieszew, Lisiewice i Skaratki zawarte są w treści ni-
niejszej uchwały oraz na rysunkach od Nr 1 do Nr 22 
- integralnych częściach miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego, będącymi załącznika-
mi od Nr 1 do Nr 33 do uchwały.  

2. Szczegółowy przebieg granic obszarów 
objętych miejscowym planem jest określony na ry-
sunkach planu miejscowego.  

3. Obowiązujący zakres rysunków miejsco-
wego planu obejmuje:  
1) tereny określone symbolem cyfrowym i symbo-

lem przeznaczenia terenu;  
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
terenu;  

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
terenu, które są granicą obszaru objętego pla-
nem miejscowym;  

4) punkty identyfikacyjne przebiegu linii rozgrani-
czających tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania terenu;  

5) nieprzekraczalne linie zabudowy;  
6) punkty identyfikacyjne przebiegu linii zabudowy;  
7) zwymiarowanie linii zabudowy, linii rozgranicza-

jących tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania;  

8) stacje transformatorowe (zasada umiejscowie-
nia);  

9) granice obszarów występowania stanowisk ar-
cheologicznych;  

10) granice obszarów ochrony stanowisk archeolog-

gicznych;  
11) linie podziału wewnętrznego terenów - zasada 

podziału na działki budowlane.  
4. Miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego ustala się stawkę procentową służą-
cą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieru-
chomości w wysokości zero procent.  

§ 4. 1. Pojęcia i określenia użyte w planie, a 
nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, należy ro-
zumieć zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisa-
mi prawa.  

2. Ilekroć w planie miejscowym jest mowa o:  
1) „obszarze planu” - należy przez to rozumieć nie-

ruchomości lub ich części położone w granicach 
niniejszego planu;  

2) „granicach obszaru objętego rysunkiem planu” - 
należy przez to rozumieć te zewnętrzne linie roz-
graniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania, przy któ-
rych wykreślono symbol granicy obszaru objęte-
go rysunkiem planu, określony w legendzie ry-
sunku planu;  

3) „obszarze urbanistycznym” - należy przez to ro-
zumieć fragment obszaru gminy, którego granice 
pokrywają się z granicami obrębu ewidencyjne-
go;  

4) „przeznaczeniu terenu” - należy przez to rozu-
mieć określone dla poszczególnych terenów ze-
społy uprawnień i zobowiązań do podejmowania 
działań w przestrzeni, służących realizacji okreś-
lonych celów, wyodrębnione wg zasad i sposo-
bów korzystania z nieruchomości, oznaczone w 
tekście zmiany planu i na rysunku miejscowego 
planu symbolem literowym;  

5) „dopuszczeniu” - należy przez to rozumieć up-
rawnienia do realizacji obiektów budowlanych 
lub form zagospodarowania wskazanych w zasa-
dach i warunkach zagospodarowania terenu, któ-
re wykraczają poza ustalone w definicji przezna-
czenia terenu określonej w ust. 3 niniejszego pa-
ragrafu;  

6) „działce budowlanej” - należy przez to rozumieć 
nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, któ-
rej wielkość, cechy geometryczne, dostęp do 
drogi publicznej i wyposażenie w urządzenia in-
frastruktury technicznej są zgodne z pozostałymi 
ustaleniami niniejszego miejscowego planu oraz 
spełniają wymogi realizacji obiektów budowla-
nych wynikające z odrębnych przepisów i aktów 
prawa miejscowego;  

7) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” - należy przez 
to rozumieć linię, w której może być umieszczo-
na ściana budynku bez jej przekraczania w kie-
runku linii rozgraniczającej ulicy lub innych 
wskazanych rysunkiem planu elementów zagos-
podarowania terenu; zakaz ten nie dotyczy ele-
mentów architektonicznych, takich jak: balkon, 
wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejścia, 
rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych 
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detali wystroju architektonicznego, chyba że jest 
to linia zabudowy ustalona od napowietrznej linii 
elektroenergetycznej;  

8) „linii podziału wewnętrznego terenów o różnym 
przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania” 
- należy przez to rozumieć linię określoną rysun-
kiem planu określającą zasadę podziału na działki 
budowlane;  

9) „udziale powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej” - należy przez to rozumieć wskaźnik urbani-
styczny (liczbę niemianowaną) ustalony planem 
dla poszczególnego terenu lub działki budowla-
nej, uzyskany z podzielenia sumy powierzchni 
gruntu rodzimego pokrytego roślinnością oraz 
wodami powierzchniowymi na terenie lub dział-
ce budowlanej, a także 50% sumy powierzchni 
tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniej-
szej niż 10 m2, urządzonych jako stałe trawniki 
lub kwietniki na podłożu zapewniającym im na-
turalną wegetację, do powierzchni całego terenu 
lub działki budowlanej;  

10) „stanie istniejącym” zagospodarowania terenu - 
należy przez to rozumieć stan zagospodarowania 
oraz stan granic prawnych terenu na dzień uch-
walenia niniejszego planu;  

11) „zachowaniu obiektów budowlanych lub przy-
rodniczych” w poszczególnych terenach - należy 
przez to rozumieć dopuszczalność wykonywania 
na istniejących obiektach budowlanych przebu-
dowy, rozbudowy, nadbudowy, odbudowy i re-
montów, a na istniejących obiektach przyrodni-
czych wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i 
odtworzeniowych;  

12) „polu widoczności” - należy przez to rozumieć 
powierzchnię w obrębie skrzyżowania ulic poza 
jezdniami, wolną od przeszkód wyższych niż 0,75 
m, jak: budowle, drzewa, krzewy, słupy, tablice, 
parkujące pojazdy, itp.;  

13) „zabudowie wolnostojącej” - należy przez to ro-
zumieć takie usytuowanie budynków mieszkal-
nych, w którym każdy z budynków jest odległy 
od granicy działki budowlanej minimum 3 m;  

14) „wnętrzu działki budowlanej” - należy przez to 
rozumieć tą część nieruchomości (działki budow-
lanej), która jest położona w odległości większej 
niż 12 m od określonej miejscowym planem linii 
zabudowy po stronie przeciwnej do przylegającej 
ulicy (drogi);  

15) „przepisach szczególnych” - należy przez to rozu-
mieć zawarte w ustawach i rozporządzeniach 
przepisy oraz ograniczenia w zabudowie im za-
gospodarowaniu terenu wynikające z uchwał 
właściwych organów.  

3. Ilekroć w planie miejscowym jest mowa o 
przeznaczeniu:  
1) „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej”, oznaczonym symbolem „MN”, należy przez 
to rozumieć przeznaczenie służące działaniom 
ograniczonym do zachowania istniejących oraz 
realizowania projektowanych budynków miesz-

kalnych, jednorodzinnych z niezbędnymi do ich 
funkcjonowania budynkami o pomieszczeniach 
technicznych i gospodarczych, garażami oraz po-
wierzchniami biologicznie czynnymi, dojściami, 
dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami 
infrastruktury technicznej;  

2) „tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usługami”, oznaczonym symbolem „MNu”, 
należy przez to rozumieć przeznaczenie ograni-
czone do zachowania istniejących oraz realizo-
wania projektowanych: budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych, budynków o funkcji kultury, 
obsługi finansowej, handlu (z wyłączeniem obie-
któw handlowych o powierzchni sprzedaży po-
wyżej 200 m2), służby zdrowia (wyłącznie w za-
kresie gabinetów lekarskich), gastronomii, poczty 
i telekomunikacji i usług nieprodukcyjnych zwią-
zanych z konsumpcją indywidualną, jako zabu-
dowy uzupełniającej do zabudowy mieszkanio-
wej, z niezbędnymi do ich funkcjonowania bu-
dynkami o pomieszczeniach technicznych i gos-
podarczych, garażami oraz terenami zieleni, doj-
ściami, dojazdami, miejscami postojowymi i 
obiektami infrastruktury technicznej;  

3) „tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej rol-
niczej”, oznaczoną symbolem „MNr”, należy 
przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do 
zachowania istniejącej oraz realizowania projek-
towanych (z niezbędnymi do ich funkcjonowania 
budynkami o pomieszczeniach technicznych i 
gospodarczych, garażami oraz terenami zieleni, 
dojściami, dojazdami, miejscami postojowymi i 
obiektami infrastruktury technicznej, przy zacho-
waniu ograniczeń zawartych w rozdziale 2 niniej-
szej uchwały):  
a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych,  
b) budynków o funkcji usługowej (z wyłączeniem 

obiektów kultu religijnego, oświaty, handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 200 
m2, sportu i rekreacji oraz stacji paliw),  

c) budynków o funkcji produkcyjnej w gospo-
darstwie rolnym, w skład której wchodzą bu-
dynki i urządzenia służące przechowywaniu 
środków produkcji, prowadzeniu produkcji rol-
niczej, przetwarzaniu i magazynowaniu wy-
produkowanych w gospodarstwie produktów 
rolniczych i przeznaczonych dla potrzeb wła-
snych gospodarstwa rolnego z dopuszcze-
niem budynków o funkcji związanej z obsługą 
rolnictwa oraz budynków o funkcji produk-
cyjnej z zakresu przetwórstwa rolno-spożyw-
czego;  

4) „tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych i le-
śnych”, oznaczonym symbolem „RM”, należy 
przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do 
utrzymania istniejącej oraz realizowania projek-
towanej zabudowy mieszkalno-produkcyjnej w 
gospodarstwie rolnym w skład, której wchodzi 
budynek mieszkalny, budynki i urządzenia służą-
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ce przechowywaniu środków produkcji, prowa-
dzeniu produkcji, przetwarzaniu i magazynowa-
niu wyprodukowanych w gospodarstwie produk-
tów i przeznaczonych dla potrzeb własnych go-
spodarstwa rolnego, z niezbędną do funkcjono-
wania tych budynków infrastrukturą techniczną 
w tym lokalnymi ujęciami wody;  

5) „tereny rolnicze”, oznaczonym symbolem „R”, 
należy przez to rozumieć przeznaczenie ograni-
czone do gospodarowania rolniczego na niektó-
rych gruntach rolnych w tym: na gruntach or-
nych i pod sadami, na trwałych użytkach zielo-
nych, w ogrodach, pod osłonami, łącznie z dro-
gami dojazdowymi do gruntów rolnych, zadrze-
wieniami, obiektami melioracji wodnych, prze-
ciwpowodziowymi i przeciwpożarowymi;  

6) „tereny rolnicze – ogrody”, oznaczonym symbo-
lem „RO”, należy przez to rozumieć przeznacze-
nie ograniczone do gospodarowania ogrodnicze-
go;  

7) „lasy”, oznaczonym symbolem „ZL”, należy przez 
to rozumieć przeznaczenie ograniczone do go-
spodarowania leśnego na gruntach leśnych, 
obejmujących: lasy, porolne grunty do zalesienia 
z liniami podziału przestrzennego lasu i urządze-
niami melioracji wodnej oraz drogi leśne, par-
kingi leśne, leśne obiekty rekreacyjne i zabudowę 
leśną;  

8) „tereny infrastruktury technicznej – ujęcia i stacje 
wodociągowe”, oznaczonym symbolem „WW”, 
należy przez to rozumieć przeznaczenie ograni-
czone do zachowania istniejących oraz realizacji 
projektowanych obiektów budowlanych służą-
cych do poboru i uzdatniania wody z niezbęd-
nymi do ich funkcjonowania zbiornikami, budyn-
kami o pomieszczeniach socjalnych, technicz-
nych i gospodarczych oraz dojściami, dojazdami, 
miejscami postojowymi i obiektami infrastruktu-
ry technicznej;  

9) „tereny obiektów produkcyjnych, składów i ma-
gazynów”, oznaczonym symbolem „P”, należy 
przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do 
zachowania istniejących oraz realizowania pro-
jektowanych budynków o funkcji produkcyjnej (z 
wyłączeniem produkcji zwierzęcej i roślinnej), 
usług produkcyjnych oraz składów i magazynów 
z niezbędnymi do ich funkcjonowania budynka-
mi o pomieszczeniach technicznych i gospodar-
czych, garażami oraz terenami zieleni, dojściami, 
dojazdami, miejscami postojowymi i obiektami 
infrastruktury technicznej;  

10) „tereny dróg publicznych - droga główna ruchu 
przyspieszonego”, oznaczonym symbolem „KD-
GP”, należy przez to rozumieć przeznaczenie og-
raniczone do utrzymania istniejących oraz rea-
lizacji projektowanych dróg klasy główna ruchu 
przyspieszonego, o pasie drogowym określonym 
liniami rozgraniczającymi;  

11) „tereny dróg publicznych - droga (ulica) lokal-
na”, oznaczonym symbolem „KD-L”, należy 

przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do 
zachowania istniejących oraz realizacji projekto-
wanych dróg (ulic) o klasie lokalna, o pasie dro-
gowym określonym liniami rozgraniczającymi;  

12) „tereny dróg publicznych - droga (ulica) dojaz-
dowa”, oznaczonym symbolem „KD-D”, należy 
przez to rozumieć przeznaczenie ograniczone do 
zachowania istniejących oraz realizacji projekto-
wanych dróg (ulic) o klasie dojazdowa, o pasie 
drogowym określonym liniami rozgraniczający-
mi;  

13) „tereny dróg wewnętrznych”, oznaczonym sym-
bolem „KDW”, należy przez to rozumieć prze-
znaczenie ograniczone do zachowania istnieją-
cych oraz realizacji projektowanych dojazdów i 
dojść oraz dojazdów gospodarczych wewnętrz-
nego zagospodarowania terenów budownictwa i 
terenów rolnych, zapewniających dostępność ko-
munikacyjną działek budowlanych i nieruchomo-
ści rolnych do systemu ulic (dróg) publicznych.  

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego na obszarze planu  

 
§ 5. Na obszarze objętym planem ustala się 

zasady zagospodarowania terenu:  
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania należy 
identyfikować w oparciu o ustalenia zawarte w 
przepisach rozdziału 3 niniejszej uchwały, a w 
przypadku braku takich ustaleń w oparciu o:  
a) punkty identyfikacyjne (punkty sytuacyjne ma-

py zasadniczej) lub linie zwymiarowane na ry-
sunku planu, w stosunku do trwałych nanie-
sień (wynikających z treści mapy),  

b) trwałe naniesienia lub granice własności - ja-
ko linie (punkty) pokrywające się z tymi ele-
mentami rysunku planu;  

2) w sytuacji wyczerpania warunków określonych 
w pkt 1 niniejszego paragrafu, linie rozgranicza-
jące tereny o różnym przeznaczeniu lub zasadach 
zagospodarowania należy identyfikować w opar-
ciu o miary graficzne z rysunku planu;  

3) linie zabudowy - określono na rysunku planu 
punktami identyfikacyjnymi (punktami sytuacyj-
nymi mapy) lub zwymiarowaniem;  

4) dopuszczalne jest zachowanie, ale bez prawa od-
budowy i rozbudowy istniejących budynków lub 
ich fragmentów, położonych w pasie terenu po-
między liną zabudowy a linią rozgraniczającą 
drogi;  

5) w pasie terenu określonym linią zabudowy i linią 
rozgraniczającą ulicy obowiązuje zakaz realizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych chyba, że 
ustalenia zawarte w przepisach rozdziału 3 niniej-
szej uchwały stanowią inaczej;  

6) w terenach, określonych na rysunkach planu, w 
których wskazano osie istniejących i projektowa-
nych linii elektroenergetycznych, obowiązują nie-
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przekraczalne linie zabudowy odległe (chyba że 
przepisy niniejszej uchwały stanowią inaczej) o:  
a) 7,5 m od osi linii elektroenergetycznej 15 kV,  
b) 38 m od osi linii elektroenergetycznej 400 kV,  
c) 7,5 m od osi stacji transformatorowych słu-

powych do obiektów budowlanych niepal-
nych;  

7) w pasie terenu określonym nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy od osi napowietrznych linii 
elektroenergetycznych średniego napięcia (15 kV) 
dopuszczalna jest realizacja budynków przy za-
chowaniu warunków bezpieczeństwa ustalonych 
przepisami szczególnymi;  

8) w terenach, dla których określono nieprzekraczal-
ną linię zabudowy od osi napowietrznych linii 
elektroenergetycznych średniego lub wysokiego 
napięcia, warunek ten przestaje obowiązywać z 
chwilą likwidacji tej linii;  

9) ustala się następujące wskaźniki wyposażenia 
terenów budowlanych w miejsca postojowe dla 
samochodów:  
a) w terenach, na których dopuszczalna jest re-

alizacja obiektów usługowych minimum:  
- dla obiektów handlowych - jedno stanowisko 

na każde rozpoczęte 40 m2 powierzchni użyt-
kowej,  

- dla obiektów gastronomii - jedno stanowisko 
na każde 4 miejsca konsumenckie,  

- dla obiektów hotelowych - jedno stanowisko 
na każde 2 miejsca noclegowe,  

- dla obiektów administracyjnych i obsługi fi-
nansowej 4 stanowiska na każde 100 m2 po-
wierzchni użytkowej,  

- dla pozostałych obiektów usługowych - dwa 
stanowiska na każdy obiekt a ponadto jedno 
stanowisko na każde 100 m2 powierzchni 
użytkowej,  

b) w terenach o przeznaczeniu tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej dla jednego 
budynku mieszkalnego maksimum – 4 stano-
wiska w garażach,  

c) w terenach, na których dopuszczalna jest rea-
lizacja obiektów produkcyjnych, składów i ma-
gazynów:  

- minimum 1 stanowisko na 4 zatrudnionych,  
- dla samochodów ciężarowych o powierzchni 

dostosowanej do transportochłonności dos-
taw i wywozu produktów minimum 4 stano-
wiska na każde 1.000 m2 pow. użytkowej bu-
dynków o funkcji produkcyjnej, składów i 
magazynów;  

10) przepis, zawarty w pkt 9a niniejszego paragrafu 
nie dotyczy obiektów handlowych nie posiadają-
cych powierzchni sprzedaży;  

11) maksymalna wysokość liczona od poziomu tere-
nu przy najniżej położonym wejściu do budynku 
lub ego części pierwszej kondygnacji nadziemnej 
budynku do najwyżej położonej górnej powierz-
chni (krawędzi) przekrycia nie może przekraczać 

dla budynku mieszkalnego:  
a) o jednej kondygnacji nadziemnej - 7,5 m,  
b) o wysokości 2 kondygnacje nadziemne i wy-

sokości dwie kondygnacje nadziemne w tym 
druga kondygnacja nadziemna w poddaszu 
użytkowym – 10 m,  

c) o wysokości 3 kondygnacje nadziemne i wy-
sokości trzy kondygnacje nadziemne w tym 
trzecia kondygnacja nadziemna w poddaszu 
użytkowym – 13 m;  

12) maksymalna wysokość liczona od poziomu tere-
nu przy najniżej położonym wejściu do budynku 
lub jego części pierwszej kondygnacji nadziem-
nej budynku do najwyżej położonej górnej po-
wierzchni (krawędzi) przekrycia dla budynku 
usługowego o jednej kondygnacji lub o dwóch 
kondygnacjach nie może przekraczać 9 m;  

13) w terenach o przeznaczeniu dopuszczającym rea-
lizację budynków obowiązują poniższe zasady 
kształtowania dachów:  
a) nachylenie połaci dachowych na budynku mie-

szkalnym symetryczne względem kalenicy od 
40% do 100%,  

b) połacie dachowe na pozostałych budynkach o 
nachyleniu od 3% do 100% z dopuszczeniem 
realizacji przekryć o przekroju półkolistym lub 
półeliptycznym;  

14) w terenach, dla których ustalenia niniejszego pla-
nu dopuszczają realizację obiektów usługowych, 
obowiązuje zakaz realizacji obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedaży powyżej 200 m2, 
chyba że ustalenia Rozdziału 3 stanowią inaczej;  

15) w terenach, na których przeznaczenie umożliwia 
realizację budynków, dopuszczalne jest usytuo-
wanie budynków bezpośrednio przy granicy są-
siedniej działki budowlanej lub w odległości 1,5 
m od granicy z sąsiednią działką budowlaną przy 
zachowaniu przepisów dotyczących dostępu do 
pomieszczeń naturalnego oświetlenia, zapew-
nienia w pomieszczeniach czasu nasłonecznie-
nia, zachowania bezpieczeństwa pożarowego 
oraz pozostałych ustaleń planu;  

16) w terenach określonych planem, z wyjątkiem te-
renów przeznaczonych pod zabudowę produk-
cyjną obowiązuje zakaz realizacji ogrodzeń o wy-
sokości powyżej 1,8 m;  

17) w terenach przeznaczonych pod zabudowę pro-
dukcyjną dopuszcza się realizację pełnych ogro-
dzeń o wysokości do 2,5 m;  

18) w terenach, dla których określono warunek za-
budowy mieszkaniowej wolnostojącej warunek 
ten nie dotyczy istniejących budynków mieszkal-
nych;  

19) w terenach o przeznaczeniu tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – o 
symbolu „MNu” dopuszcza się realizację:  
a) w obrębie jednej działki budowlanej zabudo-

wy mieszkaniowej o wielkości określonej prze-
pisami § 9 pkt 4a niniejszej uchwały, jednego 
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budynku mieszkalnego jednorodzinnego,  
b) obiektów usługowych jako zabudowy uzupeł-

niającej wyłącznie w ramach działek budowla-
nych zabudowy mieszkaniowej pod warun-
kiem zachowania udziału w powierzchni użyt-
kowej wszystkich budynków na działce bu-
dowlanej maksimum 50%,  

c) budynków we wnętrzu działki budowlanej wy-
łącznie o wysokości jednej kondygnacji nad-
ziemnej;  

20) w terenach o przeznaczeniu tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu „MN” 
dopuszcza się w budynkach mieszkalnych reali-
zację lokali użytkowych użyteczności publicznej.  

§ 6. Na obszarach objętych planem ustala się 
następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego:  
1) tereny o symbolach: 12.27.KD-D, 12.28.KD-D, 

12.29.MNr, 12.30.MNr, 12.31.MNr, 12.32.MNr, 
12.33.MNr, 12.34.MNr, 12.35.ZL, 12.36.ZL, 
12.37.ZL, 12.38.ZL oraz fragment terenu (wg ry-
sunków planu) o symbolu 11.18.MN, położone 
są w obszarze sieci NATURA 2000 – Pradolina 
Warszawsko – Berlińska (ostoja ptasia OSO);  

2) tereny o symbolach: 12.27.KD-D, 12.28.KD-D, 
12.29.MNr, 12.30.MNr, 12.31.MNr, 12.32.MNr, 
12.33.MNr, 12.34.MNr, 12.35.ZL, 12.36.ZL, 
12.37.ZL, 12.38.ZL, oraz fragment terenu (wg ry-
sunków planu) o symbolu 11.18.MN, 11.19.RM, 
11.20.MN położone są w obszarze sieci NATURA 
2000 – Pradolina Bzury – Neru (ochrona siedlisk 
SOO);  

3) w obszarach sieci NATURA 2000 (OSO i SOO) 
obowiązuje:  
a) zakaz podejmowania działań mogących w is-

totny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrod-
niczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwie-
rząt, a także w istotny sposób wpłynąć nega-
tywnie na gatunki, dla ochrony których został 
wyznaczony obszar Natura 2000,  

b) zakaz zmniejszania zadrzewienia terenów,  
c) zasada uwzględniania w zagospodarowaniu 

terenów zabudowy, nasadzeń drzew w ra-
mach powierzchni biologicznie czynnej;  

4) tereny o symbolach: 2.175.KD-D, 2.176.MN, 
2.177.ZL, 2.178.ZL, 11.18.MN, 11.19.RM, 
11.20.MN, 12.24.KD-D, 12.25.MN, 12.26.MN, 
12.27.KD-D, 12.28.KD-D, 12.29.MNr, 12.30.MNr, 
12.31.MNr, 12.32.MNr, 12.33.MNr, 12.34.MNr, 
12.35.ZL, 12.36.ZL, 12.37.ZL, 12.38.ZL, 12.39.KD-
D, 12.40.KD-D, 12.41.WW, 12.42.ZL, 12.43.MN, 
12.44.MN, 13.46.RM, 13.47.MNr, 13.48.RM, 
13.49.MNr, 13.50.RM i 13.51.MNr oraz fragment 
terenu (wg rysunku planu) o symbolu 13.38.KD-
D, położone są w Obszarze Chronionego Krajo-
brazu „Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej”, 
obowiązują warunki zagospodarowania określo-

ne przepisami odrębnymi ustanawiającymi ob-
szar chroniony, a w tym między innymi:  

- zakaz lokalizacji uciążliwych inwestycji prze-
mysłowych, komunalnych i rolniczych (w 
tym ferm w systemie bezściółkowym), wy-
sypisk śmieci i składowisk odpadów, no-
wych inwestycji oraz obiektów i urządzeń re-
kreacyjnych bez urządzeń odbioru lub oczysz-
czania ścieków,  

- zakaz nadmiernego obniżania poziomu wód 
gruntowych,  

- lokalizowania i budowy obiektów naruszają-
cych ustanowione standardy środowiska,  

- lokalizowania, budowy i rozbudowy obiek-
tów naruszających walory krajobrazowe śro-
dowiska;  

5) dla wszystkich terenów przeznaczonych pod za-
budowę, w których dopuszczalna jest realizacja 
obiektów mieszkaniowych i usługowych obo-
wiązuje zakaz budowy zakładów stwarzających 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szcze-
gólności zagrożenie wystąpienia poważnych 
awarii;  

6) ustala się zasadę równoczesnej lub wyprzedzają-
cej realizacji elementów infrastruktury technicz-
nej zapewniającej ochronę wód przed zaniem-
czyszczeniem w stosunku do terminów realizacji 
obiektów i urządzeń ustalonego planem zagos-
podarowania terenu;  

7) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala 
się preferencje dla niewęglowych czynników, w 
tym gazu, oleju opałowego i energii elektrycznej;  

8) tereny oznaczone symbolami przeznaczenia: 
MNu, MNr, RM należą do rodzaju terenu o do-
puszczalnym poziomie hałasu w środowisku jak 
dla terenów przeznaczonych na cele mieszkanio-
wo-usługowe;  

9) tereny oznaczone symbolem przeznaczenia MN 
należą do rodzaju terenu o dopuszczalnym po-
ziomie hałasu w środowisku jak dla terenów 
przeznaczonych na cele mieszkaniowe;  

10) pozostałe tereny o symbolach nie wymienionych 
w pkt 8 i 9 nie podlegają ochronie przed hałasem 
w myśl przepisów szczególnych;  

11) w terenach przeznaczonych pod zabudowę obo-
wiązuje zachowanie jakości środowiska na gra-
nicy działki budowlanej, do której inwestor po-
siada tytuł prawny, odpowiednich dla przezna-
czenia terenu określonego dla działek sąsiednich;  

12) w terenach o przeznaczeniu zabudowa mieszka-
niowo-usługowa o symbolu „MNu” obowiązuje 
zakaz realizacji obiektów usługowych, w których 
działalność jest zaliczona do planowanych przed-
sięwzięć mogących (zawsze lub potencjalnie) zna-
cząco oddziaływać na środowisko;  

13) w terenach o przeznaczeniu zabudowa mieszka-
niowo-usługowa rolnicza o symbolu „MNr” obo-
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wiązuje:  
a) zakaz realizacji obiektów produkcji zwierzęcej 

powyżej 20DJP (dużych jednostek przelicze-
niowych) chyba, że ustalenia rozdziału 3 sta-
nowią inaczej,  

b) zakaz realizacji obiektów o funkcji produkcyj-
nej, składów i magazynów, w których działal-
ność jest zaliczona do planowanych przedsię-
wzięć mogących zawsze znacząco oddziały-
wać na środowisko,  

c) dopuszczenie realizacji obiektów usługowych 
jako zabudowy uzupełniającej wyłącznie w ra-
mach działek budowlanych zabudowy mie-
szkaniowej pod warunkiem zachowania wiel-
kości powierzchni użytkowej w stosunku do 
powierzchni użytkowej budynku mieszkalne-
go maksimum 50%;  

14) pas terenu przyległy do linii brzegu rowu o sze-
rokości minimum 1,5 m winien być zachowany 
bez ogrodzeń i innych przeszkód uniemożliwiają-
cych dostęp do wód publicznych i rowów melio-
racyjnych.  

§ 7. Na obszarze objętym planem ustala się 
następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  
1) na obszarach planu ochronie podlegają stanowi-

ska archeologiczne;  
2) na terenach lub fragmentach terenów, które po-

łożone są w obszarach występowania stanowisk 
archeologicznych, wykonywanie prac ziemnych 
związanych z zabudową i zagospodarowaniem 
terenu wymaga przeprowadzenia wyprzedzają-
cych ratowniczych badań wykopaliskowych;  

3) na terenach lub fragmentach terenów położo-
nych w obszarze ochrony stanowisk archeologi-
cznych, prace ziemne podlegają nadzorowi kon-
serwatorskiemu na warunkach określonych w 
przepisach szczególnych, wykonywanie prac zie-
mnych związanych z zabudową i zagospodaro-
waniem terenu wymaga nadzoru archeologicz-
nego w czasie ich realizacji;  

4) w przypadku stwierdzenia lokalizacji stanowiska 
archeologicznego w obszarze ochrony stanowisk 
archeologicznych, wykonywanie robót ziemnych 
związanych z zabudową i zagospodarowaniem 
terenu wymaga przeprowadzenia ratowniczych 
badań wykopaliskowych.  

§ 8. Na obszarze objętym planem nie ustala 
się warunków i wymagań wynikających z potrzeb 
kształtowania obszarów przestrzeni publicznej.  

§ 9. Na obszarach objętych planem ustala się 
następujące zasady podziału oraz scalenia i podziału 
nieruchomości:  
1) wielkość i kształt działek budowlanych, istniejącej 

zabudowy - winny być dostosowane do potrzeb 
związanych z funkcjonowaniem obiektów, przy 
zachowaniu wymogów przepisów szczególnych;  

2) fragment działki przeznaczony w ramach działki 
budowlanej pod dojazd - winien posiadać szero-
kość minimum 5 m, (ustalenie dotyczy odpowie-

dnio wydzielanych dojazdów do nieruchomości 
pozostających po wydzieleniu działki lub działek 
budowlanych);  

3) w terenach o przeznaczeniu: tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej o symbolu „MN”, 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami o symbolu „MNu” oraz w terenach o 
przeznaczeniu tereny zabudowy mieszkaniowo-
usługowej rolniczej o symbolu „MNr”, obowiązu-
je:  
a) wielkość działki budowlanej dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej:  
- wolnostojącej od 500 m2 do 2.000 m2,  
- zespolonej od 500 m2 do 1.500 m2,  

b) minimalna szerokości frontów działek o zabu-
dowie:  

- wolnostojącej – 18 m,  
- zespolonej – 14 m,  

c) działki gruntu nie spełniające powyższego wa-
runku mogą być wydzielane wyłącznie jako 
części uzupełniające innych nieruchomości w 
celu utworzenia działki budowlanej,  

d) dostosowanie kierunku granic wydzielanych 
działek do kierunku istniejących granic nieru-
chomości;  

4) w terenach o przeznaczeniu: tereny zabudowy za-
grodowej (RM) obowiązuje:  
a) wielkość działki budowlanej od 1.000 m2 do 

5.000 m2,  
b) minimalna szerokość frontów wydzielanych 

działek budowlanych 18 m;  
5) dla pozostałej zabudowy wielkość działek uzależ-

niona od realizowanej funkcji i wielkości obiek-
tów budowlanych przy zachowaniu szerokości 
frontów działek minimum 10 m i wielkości działki 
budowlanej minimum 200 m2, chyba że ustalenia 
Rozdziału 3 stanowią inaczej;  

6) dopuszczalne jest wyznaczanie granic podziału 
nieruchomości bez ograniczeń zawartych w ni-
niejszym planie w sytuacji, gdy nowa granica 
działki geodezyjnej pokrywa się z linią rozgrani-
czającą tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania;  

7) przy wydzielaniu działek przeznaczonych pod uli-
ce (drogi) lub dojazdy należy zachować trójkątne 
poszerzenie pasa drogowego w obrębie skrzyżo-
wania, o długości boków równoległych do osi 
jezdni:  

- dla ulic (dróg) dojazdowych i lokalnych, mini-
mum 5,0 m,  

- dla ulic włączanych do ulic (dróg) zbiorczych, 
minimum 10 m,  

- dla ulic włączanych do drogi głównej ruchu 
przyspieszonego wg rysunku planu;  

8) dla stacji transformatorowych, działka budowlana 
o wymiarach minimum 6 m x 5 m z możliwością 
dostępu do drogi publicznej;  

9) nie wyznacza się obszaru wymagającego obo-
wiązkowo scalenia i podziału nieruchomości.  

§ 10. Na obszarach objętych planem ustala
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się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów komunikacji:  
1) ustala się system ulic ogólnodostępnych, obsłu-

gujących obszary planu w skład, którego wcho-
dzą ulice klasy lokalna, dojazdowa oraz wewnę-
trzna określone rysunkami planu pełniące funkcję 
obsługi bezpośredniej terenów zabudowy i tere-
nów rolniczych;  

2) dostępność komunikacyjną do terenów zapew-
niają:  
a) ulice (drogi) określone niniejszym planem i 

przylegające do poszczególnych terenów z wy-
łączeniem drogi krajowej Nr 14,  

b) drogi wewnętrzne nie wyodrębnione niniej-
szym planem (położone w granicach terenów 
lub do nich styczne) będące dojściami lub do-
jazdami, o ile ustalenia niniejszego planu za-
warte w Rozdziale 3 nie stanowią inaczej;  

3) dopuszcza się zmianę rozwiązań elementów pasa 
drogowego w stosunku do ustaleń niniejszego 
planu w granicach określonych liniami rozgrani-
czającymi przy zachowaniu przepisów szczegól-
nych;  

4) linie rozgraniczające ulicy winny spełniać warunki 
zwymiarowania oraz miar graficznych i punktów 
identyfikacyjnych określonych rysunkiem planu;  

5) realizacja obiektów o funkcji usługowej lub o fun-
kcji produkcyjnej, składów i magazynów na posz-
czególnych działkach budowlanych, wymaga bu-
dowy zatoki postojowej poza podstawowymi pa-
sami ruchu ulicy obsługującej lub parkingu we-
wnętrznego przy zachowaniu przepisów szcze-
gólnych;  

6) w sytuacjach uzasadnionych realizacją obiektów 
o funkcji usługowej dopuszcza się realizację cho-
dników i zatok postojowych w ramach pasów 
przydrogowych (przy ulicach, przy dojściach i do-
jazdach) o granicach określonych liniami zabu-
dowy i linią rozgraniczającą dróg (ulic, dojść i do-
jazdów), przy zachowaniu możliwości zabudowy 
działek budowlanych ustalonych niniejszym pla-
nem;  

7) w ramach pasów drogowych ulic klasy lokalna, 
ustala się prawo realizacji wyodrębnionych ście-
żek rowerowych wg zapotrzebowania;  

8) na skrzyżowaniach ulic, w obrębie trójkątnego 
poszerzenia pasa drogowego obowiązuje zacho-
wanie pola widoczności.  

§ 11. Na obszarach objętych planem ustala 
się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej:  
1) podstawowy program wyposażenia terenów 

przeznaczonych pod zabudowę, obejmuje sieci i 
urządzenia: elektroenergetyczne, gazowe, zaopa-
trzenia w wodę, odprowadzenia i oczyszczania 
ścieków sanitarnych, odprowadzenia wód opa-
dowych i telekomunikacyjne;  

2) dopuszczalne jest wyposażanie terenów w sieci 
infrastruktury technicznej innych mediów oraz 
inne urządzenia infrastruktury technicznej ogra-

niczone do obsługi wyłącznie poszczególnych te-
renów, pod warunkiem zachowania pozostałych 
ustaleń niniejszego planu oraz interesów osób 
trzecich;  

3) ustala się zasady realizacji sieci infrastruktury te-
chnicznej (podziemnej i nadziemnej) wszystkich 
mediów:  
a) w ramach pasów drogowych ulic, dojść i do-

jazdów na wszystkich odcinkach określonych 
ustaleniami miejscowego planu z wyłącze-
niem pasa drogowego drogi krajowej Nr 14, 
na warunkach określonych przez zarządcę dro-
gi,  

b) w ramach pasów przylegających do terenów 
komunikacji (przy ulicach, przy dojściach i do-
jazdach) o granicach określonych liniami za-
budowy (minimalną odległością budynków) i 
linią rozgraniczającą terenów komunikacji 
(ulic, dojść i dojazdów), przy zachowaniu mo-
żliwości zabudowy działek budowlanych usta-
lonych niniejszym planem oraz przepisów 
szczególnych,  

c) w osiach istniejących sieci;  
4) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury tech-

nicznej (podziemnej i nadziemnej) w terenach 
zabudowy produkcyjnej przy zachowaniu pozo-
stałych ustaleń planu;  

5) zaopatrzenie w wodę z istniejących i projekto-
wanych wodociągów, do czasu wybudowania 
sieci wodociągowej dopuszcza się zaopatrzenie 
w wodę z lokalnych ujęć przy zachowaniu prze-
pisów szczególnych;  

6) odprowadzenie ścieków przemysłowych do ze-
wnętrznych urządzeń kanalizacyjnych z warun-
kiem realizacji niezbędnych urządzeń podczysz-
czających w celu zachowania wymaganej przepi-
sami szczególnymi, jakości odprowadzanych 
ścieków;  

7) na terenach, nie wyposażonych w kanalizację sa-
nitarną, ścieki bytowe i przemysłowe mogą być 
odprowadzone do bezodpływowych zbiorników 
na nieczystości ciekłe, z wywozem na zlewnię 
oczyszczalni ścieków, lub do przydomowych lub 
zakładowych oczyszczalni ścieków zlokalizowa-
nych w obrębie działki budowlanej (z zachowa-
niem wymagań określonych przepisami szcze-
gólnymi);  

8) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
do zewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, do 
ziemi lub powierzchniowo, przy zachowaniu prze-
pisów szczególnych;  

9) dla wszystkich terenów budowlanych przewiduje 
się budowę oraz dopuszcza się realizację sieci i 
urządzeń elektroenergetycznych, ciepłowniczych 
i gazowych, dostarczających do odbiorców ener-
gię elektryczną, cieplną i gaz, zasady kształtowa-
nia przebiegu sieci określa pkt 3 niniejszego pa-
ragrafu, przy zachowaniu pozostałych ustaleń 
planu i przepisów techniczno-budowlanych;  

10) dla terenów budowlanych przewiduje się dopro-
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wadzenie energii elektrycznej do działek budow-
lanych z istniejących i projektowanych linii ni-
skiego napięcia;  

11) w obrębie terenów przeznaczonych do zabudo-
wy, przez które przebiega linia elektroenergety-
czna 15 kV dopuszcza się:  
a) przebudowę linii ze zmianą konstrukcji i trasy,  
b) realizację stacji transformatorowych według 

zapotrzebowania, przy zachowaniu pozosta-
łych ustaleń planu;  

12) podstawowy układ sieci i urządzeń zaopatrzenia 
w energię elektryczną obejmuje:  
a) istniejące linie elektroenergetyczne 15 kV,  
b) istniejące stacje transformatorowe z dopusz-

czeniem ich konserwacji lub wymiany,  
c) projektowane w chwili zatwierdzenia niniej-

szego planu, stacje transformatorowe w tere-
nach obiektów produkcyjnych, składów i ma-
gazynów wg zapotrzebowania,  

d) linie elektroenergetyczne 15 kV zasilające pro-
jektowane stacje transformatorowe,  

e) linie elektroenergetyczne niskiego napięcia;  
13) usuwanie odpadów komunalnych na zasadach 

określonych w obowiązujących przepisach w 
oparciu miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.  

§ 12. Na obszarach objętych planem ustala 
się następujące sposoby i terminy tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania tere-
nów:  
1) na terenach, dla których ustalenia niniejszego 

planu ustalają inne przeznaczenie terenu niż do-
tychczasowe dopuszcza się realizację obiektów 
tymczasowych nie związanych trwale z gruntem, 
niezbędnych do dotychczasowego sposobu użyt-
kowania terenu;  

2) istniejące budynki i ogrodzenia mogą być użyt-
kowane w sposób dotychczasowy z prawem do 
bieżącej konserwacji;  

3) termin tymczasowego zagospodarowania upływa 
z dniem uprawomocnienia się decyzji o pozwole-
niu na budowę, związanej z realizacją przedsię-
wzięcia zgodnego z przeznaczeniem terenu okre-
ślonym niniejszym planem.  

 
Rozdział 3 

Zasady i warunki kształtowania 
zagospodarowania w wyodrębnionych terenach  

 
§ 13. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 1 – 

wieś Domaniewice wyznacza się tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodaro-
wania określone na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi oraz symbolem cyfrowym i literowym.  

2. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 1 symbolem 1.164.KD-D:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica do-

jazdowa;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
b) jezdnia placu do zawracania o promieniu min-

mum 6 m,  
c) w programie uzbrojenia dopuszczalna realiza-

cja sieci infrastruktury technicznej, a w szcze-
gólności sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elek-
troenergetycznej.  

3. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 1 symbolem 1.165.KD.D:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica do-

jazdowa;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
b) w programie uzbrojenia dopuszczalna realiza-

cja sieci infrastruktury technicznej, a w szcze-
gólności sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elek-
troenergetycznej.  

4. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 1 symbolem 1.166.MNu:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,  
b) budynek mieszkalny i usługowe o wysokości 

do 2 kondygnacji nadziemnych,  
c) pozostałe budynki o wysokości do 6,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej,  

f) teren stanowi jedną działkę budowlaną.  
5. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-

gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 1 symbolem 1.167.ZL:  
1) przeznaczenie: lasy;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: zakaz 

realizacji budynków.  
6. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-

gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 1 symbolem 1.168.ZL:  
1) przeznaczenie: lasy;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: zakaz 

realizacji budynków  
7. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-

gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 1 symbolem 1.169.MNu:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,  
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b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do 
2 kondygnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 6,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

8. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 1 symbolem 1.170.MNu:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do 
2 kondygnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 6,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

9. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 1 symbolem 1.171.MNu:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,  
b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do 

2 kondygnacji nadziemnych,  
c) pozostałe budynki o wysokości do 6,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

10. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 1 symbolem 1.172.MNu:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do 
2 kondygnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 6,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  

e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 
co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

11. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 1 symbolem 1.173.MNu:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,  
b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do 

2 kondygnacji nadziemnych,  
c) pozostałe budynki o wysokości do 6,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

12. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 1 symbolem 1.174.MNu:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca,  
b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do 

2 kondygnacji nadziemnych,  
c) pozostałe budynki o wysokości do 6,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

13. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 1 symbolem 1.175.ZL:  
1) przeznaczenie: lasy;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: zakaz 

realizacji budynków.  
14. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 2 symbolem 1.176.KD-D:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica 

dojazdowa;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
b) w programie uzbrojenia dopuszczalna realiza-

cja sieci infrastruktury technicznej, a w szcze-
gólności sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elek-
troenergetycznej.  

15. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 2 symbolem 1.177.MNu:  
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1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usługami;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne i usługowe o wysokości do 
2 kondygnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 6,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

16. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 2 symbolem 1.178.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) wysokość budynków mieszkalnych do 2 kon-
dygnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) obiekty produkcji zwierzęcej o wielkości do 

40DJP,  
e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej,  

g) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  

17. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 3 symbolem 1.179.KD-
GP:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - droga 

główna ruchu przyspieszonego;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) poszerzenie pasa drogowego drogi krajowej 
Nr 14,  

b) w pasie drogowym skrzyżowanie z drogą o 
symbolu 1.180.KD-D,  

c) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  

18. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 3 symbolem 1.180.KD-D:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica do-

jazdowa;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
b) jezdnia placu do zawracania o promieniu mini-

mum 6 m,  
c) w programie uzbrojenia dopuszczalna realiza-

cja sieci infrastruktury technicznej, a w szcze-
gólności sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elek-
troenergetycznej,  

d) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeologi-
cznych, prace ziemne podlegają nadzorowi ko-
nserwatorskiemu na warunkach określonych w 
przepisach szczególnych oraz w § 7 niniejszej 
uchwały.  

19. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 3 symbolem 1.181.P:  
1) przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) budynki o wysokości do 15 m,  
b) dopuszcza się realizację obiektów budowla-

nych o funkcji obsługi komunikacji samocho-
dowej,  

c) w budynkach o funkcji składów i magazynów 
dopuszcza się realizację pomieszczeń o funkcji 
handlu o udziale powierzchni użytkowej do 30% 
oraz o wielkości powierzchni sprzedaży do 400 
m2,  

d) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 
co najmniej 20% powierzchni działki budowla-
nej,  

e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 70%,  

f) miejsca postojowe wyłącznie w obrębie tere-
nu,  

g) wielkość działki budowlanej minimum 2.000 
m2,  

h) teren bez dostępu komunikacyjnego z drogi 
krajowej Nr 14,  

i) teren położony jest w obszarze występowania i 
ochrony stanowisk archeologicznych, prace 
ziemne podlegają nadzorowi konserwatorskie-
mu na warunkach określonych w przepisach 
szczególnych oraz w § 7 niniejszej uchwały.  

20. Ustala się następując  przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 4 symbolem 1.182.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  
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a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) wysokość budynków mieszkalnych do 2 kon-
dygnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) obiekty produkcji zwierzęcej o wielkości do 

10DJP,  
e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej.  

21. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 5 symbolem 1.183.KD-L:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica 

lokalna;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) odcinek drogi powiatowej Nr 5114E,  
b) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
c) w programie uzbrojenia dopuszczalna realiza-

cja sieci infrastruktury technicznej, a w szcze-
gólności sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elek-
troenergetycznej,  

d) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  

22. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 5 symbolem 1.184.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

23. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 5 symbolem 1.185.WW:  
1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - 

ujęcia i stacje wodociągowe;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) istniejąca stacja uzdatniania wody do zacho-
wania,  

b) strefa ochrony bezpośredniej w granicach te-
renu,  

c) zakaz realizacji obiektów i urządzeń nie związa-
nych z eksploatacją ujęcia i stacji uzdatniania 
wody,  

d) budynki o jednej kondygnacji, wysokości do 6 
m z połaciami dachowymi o nachyleniu od 3% 
do 20%,  

e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 60%,  

f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 
co najmniej 20% powierzchni terenu.  

24. Ustala się następując  przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 5 symbolem 1.186.R:  
1) przeznaczenie: tereny rolnicze;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zakaz realizacji budynków,  
b) dopuszcza się zalesienie gruntów nie użytko-

wanych rolniczo,  
c) szerokość dojazdów gospodarczych minimum 

5 m.  
25. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 5 symbolem 1.187.ZL:  
1) przeznaczenie: lasy;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: zakaz 

realizacji budynków.  
26. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 5 symbolem 1.188.P:  
1) przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) budynki o wysokości do 15 m,  
b) dopuszcza się realizację obiektów budowla-

nych o funkcji obsługi komunikacji samocho-
dowej oraz obiektów produkcji zwierzęcej o 
wielkości do 200DJP,  

c) w budynkach o funkcji składów i magazynów 
dopuszcza się realizację pomieszczeń o funkcji 
handlu o udziale powierzchni użytkowej do 30% 
oraz o wielkości powierzchni sprzedaży do 400 
m2,  

d) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 
co najmniej 20% powierzchni działki budowla-
nej,  

e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 70%,  

f) miejsca postojowe wyłącznie w obrębie tere-
nu,  

g) wielkość działki budowlanej minimum 2.000 
m2.  

27. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
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czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 5 symbolem 1.189.R:  
1) przeznaczenie: tereny rolnicze;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zakaz realizacji budynków,  
b) dopuszcza się zalesienie gruntów nie użytko-

wanych rolniczo,  
c) szerokość dojazdów gospodarczych minimum 

5 m.  
28. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 5 symbolem 1.190.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej,  

f) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  

29. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 5 symbolem 1.191.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej,  

f) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeologi-
cznych, prace ziemne podlegają nadzorowi ko-
nserwatorskiemu na warunkach określonych w 
przepisach szczególnych oraz w § 7 niniejszej 
uchwały.  

30. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 5 symbolem 1.192.R:  
1) przeznaczenie: tereny rolnicze;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zakaz realizacji budynków,  
b) szerokość dojazdów gospodarczych minimum 

5 m.  
31. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 5 symbolem 1.193.P:  
1) przeznaczenie: tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) budynki o wysokości do 15 m,  
b) dopuszcza się realizację obiektów budowla-

nych o funkcji obsługi komunikacji samocho-
dowej,  

c) w budynkach o funkcji składów i magazynów 
dopuszcza się realizację pomieszczeń o funkcji 
handlu o udziale powierzchni użytkowej do 30% 
oraz o wielkości powierzchni sprzedaży do 400 
m2,  

d) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 
co najmniej 20% powierzchni działki budowla-
nej,  

e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 70%,  

f) miejsca postojowe wyłącznie w obrębie terenu  
g) wielkość działki budowlanej minimum 2.000 

m2.  
32. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 5 symbolem 1.194.R:  
1) przeznaczenie: tereny rolnicze;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zakaz realizacji budynków,  
b) szerokość dojazdów gospodarczych minimum 

5 m.  
33. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 5 symbolem 1.195.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej
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co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

34. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 5 symbolem 1.196.ZL:  
1) przeznaczenie: lasy;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: zakaz 

realizacji budynków.  
35. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 5 symbolem 1.197.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej,  

f) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  

36. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 5 symbolem 1.198.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%, 
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

37. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 5 symbolem 1.199.ZL:  
1) przeznaczenie: lasy;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: zakaz 

realizacji budynków.  
38. Ustala się następujące  przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 5 symbolem 1.200.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej.  

39. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 5 symbolem 1.201.ZL:  
1) przeznaczenie: lasy;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: zakaz 

realizacji budynków.  
40. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 5 symbolem 1.202.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej.  

41. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 5 symbolem 1.203.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
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e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 
co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej.  

§ 14. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 2 – 
wieś Krępa wyznacza się tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ok-
reślone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
oraz symbolem cyfrowym i literowym.  

2. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 6 symbolem 2.75.KD-D:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica do-

jazdowa;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
b) dopuszcza się realizację utwardzonej nawierz-

chni pieszo-jezdnej,  
c) w programie uzbrojenia dopuszczalna realiza-

cja sieci infrastruktury technicznej, a w szcze-
gólności sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elek-
troenergetycznej,  

d) istniejąca stacja transformatorowa do zacho-
wania,  

e) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  

3. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 6 symbolem 2.76.MN:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 6,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej,  

f) istniejące zadrzewienia o charakterze leśnym 
do zachowania,  

g) teren położony jest w obszarze występowania i 
ochrony stanowisk archeologicznych, prace 
ziemne podlegają nadzorowi konserwatorskie-
mu na warunkach określonych w przepisach 
szczególnych oraz w § 7 niniejszej uchwały.  

4. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-

czony na rysunku planu Nr 6 symbolem 2.77.ZL:  
1) przeznaczenie: lasy;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zakaz realizacji budynków,  
b) teren położony jest w obszarze ochrony sta-

nowisk archeologicznych, prace ziemne podle-
gają nadzorowi konserwatorskiemu na warun-
kach określonych w przepisach szczególnych 
oraz w § 7 niniejszej uchwały.  

5. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 6 symbolem 2.78.ZL:  
1) przeznaczenie: lasy;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zakaz realizacji budynków,  
b) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 

jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  

§ 15. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 5 – 
wieś Reczyce wyznacza się tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
określone na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi oraz symbolem cyfrowym i literowym.  

2. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 7 symbolem 5.60.KD-D:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica do-

jazdowa;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
b) jezdnia placu do zawracania o promieniu mini-

mum 6 m,  
c) w programie uzbrojenia dopuszczalna realiza-

cja sieci infrastruktury technicznej, a w szcze-
gólności sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elek-
troenergetycznej.  

3. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 7 symbolem 5.61.ZL:  
1) przeznaczenie: lasy;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: zakaz 

realizacji budynków.  
4. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-

gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 7 symbolem 5.62.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) wysokość budynków mieszkalnych do 2 kon-
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dygnacji nadziemnych,  
c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) obiekty produkcji zwierzęcej o wielkości do 

40DJP,  
e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej.  

5. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 7 symbolem 5.63.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) wysokość budynków mieszkalnych do 2 kon-
dygnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) obiekty produkcji zwierzęcej o wielkości do 

40DJP,  
e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej.  

6. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 7 symbolem 5.64.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%, 
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

7. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 8 symbolem 5.65.KD-D:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica do-

jazdowa;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
b) w programie uzbrojenia dopuszczalna realiza-

cja sieci infrastruktury technicznej, a w szcze-
gólności sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elek-
troenergetycznej.  

8. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 8 symbolem 5.66.KD-D:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica do-

jazdowa;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
b) odcinek drogi gminnej Nr 105111E,  
c) w programie uzbrojenia dopuszczalna realiza-

cja sieci infrastruktury technicznej, a w szcze-
gólności sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elek-
troenergetycznej.  

9. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 8 symbolem 5.67.KD-D:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica do-

jazdowa;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
b) w programie uzbrojenia dopuszczalna realiza-

cja sieci infrastruktury technicznej, a w szcze-
gólności sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elek-
troenergetycznej.  

10. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 8 symbolem 5.68.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) wysokość budynków mieszkalnych do 2 kon-
dygnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) obiekty produkcji zwierzęcej o wielkości do 

40DJP,  
e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej.  

11. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 8 symbolem 5.69.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  
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b) wysokość budynków mieszkalnych do 2 kon-
dygnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) obiekty produkcji zwierzęcej o wielkości do 

40DJP,  
e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej.  

12. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 8 symbolem 5.70.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) wysokość budynków mieszkalnych do 2 kon-
dygnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) obiekty produkcji zwierzęcej o wielkości do 

40DJP,  
e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej.  

13. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 8 symbolem 5.71.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) wysokość budynków mieszkalnych do 2 kon-
dygnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) obiekty produkcji zwierzęcej o wielkości do 

40DJP,  
e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej.  

14. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 8 symbolem 5.72.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) wysokość budynków mieszkalnych do 2 kon-
dygnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) obiekty produkcji zwierzęcej o wielkości do 

40DJP,  
e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej,  

g) dostępność komunikacyjna poprzez drogi we-
wnętrzne na pozostałych częściach nierucho-
mości i zjazdy z drogi powiatowej Nr 2746E.  

15. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 9 symbolem 5.73.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej,  

f) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  

16. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 10 symbolem 5.74.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

17. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
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czony na rysunku planu Nr 10 symbolem 5.75.ZL:  
1) przeznaczenie: lasy;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: zakaz 

realizacji budynków.  
§ 16. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 7 – 

wieś Sapy wyznacza się tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ok-
reślone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
oraz symbolem cyfrowym i literowym.  

2. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 11 symbolem 7.09.KD-D:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica do-

jazdowa;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
b) odcinek drogi gminnej Nr 105101E,  
c) w programie uzbrojenia dopuszczalna realiza-

cja sieci infrastruktury technicznej, a w szcze-
gólności sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elek-
troenergetycznej.  

3. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 11 symbolem 7.10.KDW:  
1) przeznaczenie: tereny dróg wewnętrznych;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: dro-

ga dojazdowa do gruntów rolnych.  
4. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-

gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 11 symbolem 7.11.KDW:  
1) przeznaczenie: tereny dróg wewnętrznych;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) droga dojazdowa do gruntów rolnych,  
b) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 

jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  

5. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 11 symbolem 7.12.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  

e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 
co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

6. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 11 symbolem 7.13.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej,  

f) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  

§ 17. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 9 – 
wieś Stroniewice wyznacza się tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodaro-
wania określone na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi oraz symbolem cyfrowym i literowym.  

2. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 12 symbolem 9.27.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) wysokość budynków mieszkalnych do 2 kon-
dygnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) obiekty produkcji zwierzęcej o wielkości do 

20DJP,  
e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej,  

g) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  
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3. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 13 symbolem 9.28.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

4. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 13 symbolem 9.29.RO:  
1) przeznaczenie: tereny rolnicze - ogrody;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu - 

zakaz realizacji budynków.  
§ 18. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 10 – 

wieś Strzebieszew wyznacza się tereny o różnym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodaro-
wania określone na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi oraz symbolem cyfrowym i literowym.  

2. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 14 symbolem 10.22.KD-D:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica do-

jazdowa;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
b) odcinek drogi gminnej Nr 105108E,  
c) w programie uzbrojenia dopuszczalna realiza-

cja sieci infrastruktury technicznej, a w szcze-
gólności sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elek-
troenergetycznej.  

3. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 14 symbolem 10.23.KD-D:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica do-

jazdowa;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
b) odcinek drogi gminnej Nr 105108E,  
c) w programie uzbrojenia dopuszczalna realiza-

cja sieci infrastruktury technicznej, a w szcze-
gólności sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elek-
troenergetycznej.  

4. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 14 symbolem 10.24.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

5. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 14 symbolem 10.25.RO:  
1) przeznaczenie: tereny rolnicze - ogrody;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zakaz realizacji obiektów budowlanych z wyłą-
czeniem obiektów związanych z prowadzeniem 
gospodarki ogrodniczej,  

b) dopuszczalna realizacja altan o powierzchni do 
12 m2, wysokości do 4,5 m i nachyleniu połaci 
dachowych od 20% do 100%.  

6. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 14 symbolem 10.26.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) wysokość budynków mieszkalnych do 2 kon-
dygnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) obiekty produkcji zwierzęcej o wielkości do 

40DJP,  
e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej.  

7. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 15 symbolem 10.27.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
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lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) wysokość budynków mieszkalnych do 2 kon-
dygnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) obiekty produkcji zwierzęcej o wielkości do 

40DJP,  
e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej.  

8. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 16 symbolem 10.28.ZL:  
1) przeznaczenie: lasy;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu: zakaz 

realizacji budynków.  
9. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-

gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 16 symbolem 10.29.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) wysokość budynków mieszkalnych do 2 kon-
dygnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) obiekty produkcji zwierzęcej o wielkości do 

40DJP,  
e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej.  

§ 19. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 11 – 
wieś Lisiewice wyznacza się tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
określone na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi oraz symbolem cyfrowym i literowym.  

2. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 17 symbolem 11.18.MN:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu 
użytkowym,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 6,0 m,  

d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 30%,  

e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 
co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej,  

f) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  

3. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 17 symbolem 11.19.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej.  

4. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 17 symbolem 11.20.MN:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu 
użytkowym,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 6,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 30%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej,  

f) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  

§ 20. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 12 – 
wieś Rogóźno Pierwsze wyznacza się tereny o róż-
nym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospo-
darowania określone na rysunku planu liniami roz-
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graniczającymi oraz symbolem cyfrowym i litero-
wym.  

2. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 18 symbolem 12.24.KD-D:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica do-

jazdowa;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
b) odcinek drogi gminnej Nr 105103E,  
c) w programie uzbrojenia dopuszczalna realiza-

cja sieci infrastruktury technicznej, a w szcze-
gólności sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elek-
troenergetycznej,  

d) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  

3. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 18 symbolem 12.25.MN:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 6,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej,  

f) obowiązuje jednoczesny podział nieruchomo-
ści zgodnie z zasadami podziału na działki bu-
dowlane,  

g) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  

4. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 18 symbolem 12.26.MN:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-

szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 6,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej,  

f) obowiązuje jednoczesny podział nieruchomo-
ści zgodnie z zasadami podziału na działki bu-
dowlane,  

g) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  

5. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 19 symbolem 12.27.KD-D:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica do-

jazdowa;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
b) odcinek drogi gminnej Nr 105103E,  
c) w programie uzbrojenia dopuszczalna realiza-

cja sieci infrastruktury technicznej, a w szcze-
gólności sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elek-
troenergetycznej.  

6. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 19 symbolem 12.28.KD-D:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica do-

jazdowa;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
b) w programie uzbrojenia dopuszczalna realiza-

cja sieci infrastruktury technicznej, a w szcze-
gólności sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elek-
troenergetycznej.  

7. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 19 symbolem 12.29.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  
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b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 30%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

8. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 19 symbolem 12.30.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy zespolonej uwarunko-
wanej szerokością istniejących działek budow-
lanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 30%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

9. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 19 symbolem 12.31.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 30%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

10. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 19 symbolem 12.32.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 30%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

11. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 19 symbolem 12.33.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 30%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej.  

12. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 19 symbolem 12.34.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 30%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

13. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 20 symbolem 12.35.ZL:  
1) przeznaczenie: lasy;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zakaz realizacji budynków,  
b) dojazdy gospodarcze o szerokości minimum 5 

m.  
14. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 20 symbolem 12.36.ZL:  
1) przeznaczenie: lasy;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  
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a) zakaz realizacji budynków,  
b) dojazdy gospodarcze o szerokości minimum 5 

m.  
15. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 20 symbolem 12.37.ZL:  
1) przeznaczenie: lasy;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zakaz realizacji budynków,  
b) dojazdy gospodarcze o szerokości minimum 5 

m.  
16. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 20 symbolem 12.38.ZL:  
1) przeznaczenie: lasy;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zakaz realizacji budynków,  
b) dojazdy gospodarcze o szerokości minimum 5 

m.  
17. Ustala się następujące przeznaczenie i 

szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 20 symbolem 12.39.KD-
D:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica do-

jazdowa;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
b) jezdnia placu do zawracania o promieniu mi-

nimum 6 m,  
c) w programie uzbrojenia dopuszczalna realiza-

cja sieci infrastruktury technicznej, a w szcze-
gólności sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elek-
troenergetycznej,  

d) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  

18. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 20 symbolem 12.40.KD-
D:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica do-

jazdowa;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
b) w programie uzbrojenia dopuszczalna realiza-

cja sieci infrastruktury technicznej, a w szcze-
gólności sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elek-
troenergetycznej,  

c) teren położony jest w obszarze ochrony sta-
nowisk archeologicznych, prace ziemne podle-

gają nadzorowi konserwatorskiemu na warun-
kach określonych w przepisach szczególnych 
oraz w § 7 niniejszej uchwały.  

19. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 20 symbolem 12.41.WW:  
1) przeznaczenie: tereny infrastruktury technicznej - 

ujęcia i stacje wodociągowe;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) istniejąca stacja uzdatniania wody do zacho-
wania,  

b) strefa ochrony bezpośredniej w granicach te-
renu,  

c) zakaz realizacji obiektów i urządzeń nie związa-
nych z eksploatacją ujęcia i stacji uzdatniania 
wody,  

d) budynki o jednej kondygnacji, wysokości do 6 
m z połaciami dachowymi o nachyleniu od 3% 
do 20%,  

e) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni działki do 60%,  

f) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 
co najmniej 20% powierzchni terenu,  

g) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  

20. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 20 symbolem 12.42.ZL:  
1) przeznaczenie: lasy;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zakaz realizacji budynków,  
b) teren położony jest w obszarze ochrony sta-

nowisk archeologicznych, prace ziemne podle-
gają nadzorowi konserwatorskiemu na warun-
kach określonych w przepisach szczególnych 
oraz w § 7 niniejszej uchwały.  

21. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 20 symbolem 12.43.MN:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 6,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 
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co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej,  

f) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  

22. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 20 symbolem 12.44.MN:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 6,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej,  

f) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  

§ 21. 1. W obszarze urbanistycznym Nr 13 – 
wieś Skaratki wyznacza się tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania 
określone na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi oraz symbolem cyfrowym i literowym.  

2. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 21 symbolem 13.30.KD-D:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica do-

jazdowa;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
b) w programie uzbrojenia dopuszczalna realiza-

cja sieci infrastruktury technicznej, a w szcze-
gólności sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elek-
troenergetycznej,  

c) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  

3. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 

w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 21 symbolem 13.31.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

4. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 21 symbolem 13.32.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

5. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 21 symbolem 13.33.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej,  

f) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
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szej uchwały.  
6. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-

gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 21 symbolem 13.34.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej,  

f) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  

7. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 21 symbolem 13.35.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej,  

f) teren położony jest w obszarze występowania i 
ochrony stanowisk archeologicznych, prace 
ziemne podlegają nadzorowi konserwatorskie-
mu na warunkach określonych w przepisach 
szczególnych oraz w § 7 niniejszej uchwały.  

8. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 21 symbolem 13.36.ZL:  
1) przeznaczenie: lasy;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zakaz realizacji budynków,  
b) teren położony jest w obszarze występowania i 

ochrony stanowisk archeologicznych, prace 
ziemne podlegają nadzorowi konserwatorskie-

mu na warunkach określonych w przepisach 
szczególnych oraz w § 7 niniejszej uchwały.  

9. Ustala się następujące przeznaczenie i szcze-
gólne warunki zagospodarowania oraz ograniczenia 
w użytkowaniu dla terenu, który został oznaczony na 
rysunku planu Nr 21 symbolem 13.37.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej, uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej,  

f) teren położony jest w obszarze występowania i 
ochrony stanowisk archeologicznych, prace 
ziemne podlegają nadzorowi konserwatorskie-
mu na warunkach określonych w przepisach 
szczególnych oraz w § 7 niniejszej uchwały.  

10. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 22 symbolem 13.38.KD-
D:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica do-

jazdowa;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
b) odcinek drogi powiatowej Nr 2741E,  
c) w programie uzbrojenia dopuszczalna realiza-

cja sieci infrastruktury technicznej, a w szcze-
gólności sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elek-
troenergetycznej,  

d) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  

11. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 22 symbolem 13.39.KD-
D:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica do-

jazdowa;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
b) w programie uzbrojenia dopuszczalna realiza-

cja sieci infrastruktury technicznej, a w szcze-
gólności sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji 
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sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elek-
troenergetycznej.  

12. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 22 symbolem 13.40.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej,  

f) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  

13. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 22 symbolem 13.41.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej,  

f) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  

14. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 22 symbolem 13.42.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-

lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

15. Ustala się następując  przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 22 symbolem 13.43.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

16. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 22 symbolem 13.44.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

17. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 22 symbolem 13.45.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
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gnacji nadziemnych,  
c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

18. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 22 symbolem 13.46.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej.  

19. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 22 symbolem 13.47.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych, w tym druga w poddaszu 
użytkowym,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 30%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej,  

f) fragment terenu (wg rysunku planu) położony 
jest w obszarze ochrony stanowisk archeolo-
gicznych, prace ziemne podlegają nadzorowi 
konserwatorskiemu na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych oraz w § 7 niniej-
szej uchwały.  

20. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 22 symbolem 13.48.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-

szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej.  

21. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 22 symbolem 13.49.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych, w tym druga w poddaszu 
użytkowym,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 30%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

22. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 22 symbolem 13.50.RM:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy zagrodowej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
działek budowlanych,  

b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-
gnacji nadziemnych,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 40%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej.  

23. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 22 symbolem 13.51.MNr:  
1) przeznaczenie: tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej rolniczej;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) zabudowa mieszkaniowa wolnostojąca z dopu-
szczeniem zabudowy w granicy działki budow-
lanej uwarunkowanej szerokością istniejących 
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działek budowlanych,  
b) budynki mieszkalne o wysokości do 2 kondy-

gnacji nadziemnych w tym druga w poddaszu 
użytkowym,  

c) pozostałe budynki o wysokości do 9,0 m,  
d) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku 

do powierzchni działki do 30%,  
e) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 

co najmniej 50% powierzchni działki budowla-
nej.  

24. Ustala się następujące przeznaczenie i 
szczególne warunki zagospodarowania oraz ograni-
czenia w użytkowaniu dla terenu, który został ozna-
czony na rysunku planu Nr 22 symbolem 13.52.KD-
D:  
1) przeznaczenie: tereny dróg publicznych - ulica do-

jazdowa;  
2) zasady i warunki zagospodarowania terenu:  

a) ulica o jednej jezdni i dwóch pasach ruchu,  
b) odcinek drogi gminnej Nr 105109E,  
c) w programie uzbrojenia dopuszczalna realiza-

cja sieci infrastruktury technicznej, a w szcze-
gólności sieci: telekomunikacyjnej, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, wodociągowej i elek-
troenergetycznej.  

 
Rozdział 4 

Postanowienia końcowe  
 
§ 22. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, za-

pisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty ob-
szarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno 
Pierwsze i Skaratki inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania wg treści załącznika 

Nr 34 do uchwały.  
§ 23. Traci moc obowiązującą:  

1) uchwała (Nr 5 w rejestrze planów miejscowych 
gminy Domaniewice) Nr XI/51/99 Rady Gminy w 
Domaniewicach z dnia 15 listopada 1999 r. w 
sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Doma-
niewice oraz zmiany miejscowego planu szczegó-
łowego zagospodarowania przestrzennego tere-
nów budownictwa jednorodzinnego położonych 
w Domaniewicach gmina Domaniewice (Dziennik 
Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2000 r. Nr 
1, poz. 6) w zakresie terenów o symbolach 1.16KD 
i 1.19.KSd,Pu, objętych niniejszym planem;  

2) uchwała (Nr 8 w rejestrze planów miejscowych 
gminy Domaniewice) Nr XXXV/162/06 Rady Gmi-
ny Domaniewice z dnia 21 sierpnia 2006 r. w 
sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty 
obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Ro-
góźno Drugie, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, 
Lisiewice, Rogóźno Pierwsze i Skaratki (Dziennik 
Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 325, poz. 
2516) w zakresie fragmentów terenów o symbo-
lach: 5.24.RO, 5.26.RO, 5.29.RO, 9,21.RO, 9.24,RO, 
12.11.RO, 12.10.WW, objętych niniejszym pla-
nem.  

§ 24. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Łódzkiego.  

 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Sławomir Sałek 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7092 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7093 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7094 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 3 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7095 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 4 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7096 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 5 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7097 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 6 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7098 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 7 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7099 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 8 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7100 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 9 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7101 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 10 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7102 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 11 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7103 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 12 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7104 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 13 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7105 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 14 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7106 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 15 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7107 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 16 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7108 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 17 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7109 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 18 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 
 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7110 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 19 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7111 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 20 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7112 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 21 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7113 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 22 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7114 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 23 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7115 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 24 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7116 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 25 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7117 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 26 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7118 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 27 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7119 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 28 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7120 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 29 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7121 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 30 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7122 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 31 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7123 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 32 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7124 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 33 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 112 – 7125 – Poz. 894 
 

Załącznik nr 34 
do Uchwały nr XXXV/208/10 
Rady Gminy Domaniewice 
z dnia 2 marca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie sposobu realizacji, zapisanych w planie miejscowym, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy Domaniewice 
oraz zasad ich finansowania  

 
1. W związku z uchwaleniem planu zagospo-

darowania przestrzennego gminy Domaniewice, fra-
gmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczy-
ce, Rogóźno Pierwsze, Sapy, Stroniewice, Strzebie-
szew, Lisiewice,  Skaratki, zostaną wyznaczone tere-
ny pod nową zabudowę, głównie pod zabudowę mie-
szkaniowo-usługową. W konsekwencji powstanie 
konieczność realizacji zadań inwestycyjnych związa-
nych z przystosowaniem terenu do zabudowy.  

2. Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań wła-
snych gminy. W szczególności zadania własne obej-
mują sprawy związane z problematyką gospodarki 
przestrzennej, a w tym między innymi:  

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomo-
ściami, ochrony środowiska i przyrody oraz 
gospodarki wodnej,  

- gminnych dróg, ulic, mostów, placów,  
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanaliza-

cji, usuwania i oczyszczania ścieków komu-
nalnych, utrzymania urządzeń sanitarnych, 
wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komu-
nalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i 
cieplną oraz gaz,  

- zieleni gminnej i zadrzewień.  
Do zadań związanych z przystosowaniem te-

renu do zabudowy i rozwoju terenów zieleni gmin-

nej należą:  
- wykup terenu pod nowe drogi i poszerzenia 

istniejących dróg o powierzchni 4,04 ha,  
- budowa nawierzchni jezdni w nowych ulicach 

o powierzchni 32.650 m2,  
- budowa nawierzchni chodników o powierz-

chni 14.475 m2,  
- budowa oświetlenia ulic na długości 3.860 m,  
- budowa sieci wodociągowej o długości 3.860 

m,  
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości 

1.700 m,  
3. Powyższe zadania zostaną umieszczone w 

programach rozwoju poszczególnych elementów za-
gospodarowania, a następnie w zadaniach rzeczo-
wych budżetu gminy na kolejne lata.  

4. Finansowanie realizacji inwestycji oparte 
będzie o następujące źródła:  

- budżet gminy,  
- środki właściciela terenu dróg,  
- fundusze strukturalne Unii Europejskiej w ra-

mach Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w Polsce,  

- środki inwestorów realizujących zabudowę 
produkcyjno-usługową na podstawie umów 
publiczno-prywatnych.  
Poszczególne tytuły inwestycyjne będą pro-

mowane do uwzględnienia w Zintegrowanym Pro-
gramie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego.  
894  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


