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2)  Stanisława Fidasa, zam. Brodno 48C, 55-300 Ċroda Ċląska, wniesione pismem z dnia 1 wrzeċnia 
2009r. w sprawie przesunićcia ciągu pieszego poza granice działek nr 196/1 i 196/2. Nie zmienia sić 
przebiegu ciągu pieszego.  
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UCHWAŁA NR XXXVII/281/09 
 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW 

 z dnia 10 listopada 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
obrębu wsi Jędrzychowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) i art. 
20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) po stwierdzeniu 
zgodnoċci ustaleĉ niniejszej uchwały ze Studium 
Uwarunkowaĉ i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego uchwalonego przez Radć Miasta  
i Gminy Wiązów uchwałą nr XXVII/219/08 z dnia  
30 grudnia 2008 r. oraz w związku z uchwałą  
nr XL/382/06 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia  
11 sierpnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego w obrćbie wsi Jćdrzychowice, 
Rada Miasta i Gminy Wiązów uchwala, co nastć-
puje:  

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla miejscowoċci Jć-
drzychowice, zwany dalej planem.  

2. Integralną czćċcią ustaleĉ planu jest rysu-
nek planu w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik  
nr 1 do niniejszej uchwały.  
1)  rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia nie-

uwzglćdnionych uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały;  

2)  rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadaĉ własnych 
gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych sta-
nowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

Rozdział  1 

Ustalenia ogólne 

§ 2. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  
1)  planie – należy przez to rozumieć ustalenia 

zawarte w niniejszej uchwale wraz załączni-
kami;  

2)  przepisach szczególnych i odrćbnych – należy 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi oraz ograniczenia w dys-
ponowaniu terenem, wynikające z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych;  

3)  linii rozgraniczającej – należy przez to rozu-
mieć linić rozdzielającą tereny o różnym spo-

sobie użytkowania (funkcji) lub różnym spo-
sobie zagospodarowania terenu;  

4)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linić ograniczającą obszar, 
na którym dopuszcza sić wznoszenie budyn-
ków oraz budowle naziemne niebćdące linia-
mi przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu 
oraz związanymi z nimi urządzeniami;  

5)  obowiązującej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linić, wzdłuż której należy sytuować 
budynki oraz budowle naziemne niebćdące li-
niami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia tere-
nu oraz związanymi z nimi urządzeniami;  

6)  terenie – należy przez to rozumieć obszar  
o jednolitym sposobie użytkowania i funkcji 
podstawowej, ograniczony liniami rozgrani-
czającymi i oznaczony symbolem przeznacze-
nia podstawowego;  

7)  przeznaczeniu podstawowym terenu – należy 
przez to rozumieć czćċć przeznaczenia terenu, 
która dominuje na danym terenie w sposób 
okreċlony ustaleniami planu – w przypadku 
ustalenia wićcej niż jednej kategorii przezna-
czenia podstawowego, każda z tych kategorii 
może stanowić wyłączne przeznaczenie terenu 
lub poszczególnych nieruchomoċci położo-
nych w granicach terenu;  

8)  przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy 
przez to rozumieć – rodzaj przeznaczenia tere-
nu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe w spo-
sób okreċlony w ustaleniach planu i którego 
powierzchnia użytkowa, zabudowy lub czćċci 
terenu zajmuje w granicach terenu i poszcze-
gólnych nieruchomoċci mniej niż odpowied-
nia powierzchnia zajmowana przez przezna-
czenie podstawowe;  

9)  urządzeniach towarzyszących – należy przez to 
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, 
dojazdy i dojċcia, parkingi i garaże, budynki 
gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą archi-
tekturć, oczka wodne o charakterze rekreacyj-
nym lub ozdobnym oraz inne obiekty i urzą-
dzenia pełniące służebną rolć wobec funkcji 
okreċlonych w przeznaczeniu podstawowym 
lub dopuszczalnym;  

10)  powierzchni zabudowy działki – należy przez 
to rozumieć powierzchnić zajćtą przez budy-
nek wy-znaczoną przez rzut poziomy krawćdzi 
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budynku na powierzchnić terenu. Do po-
wierzchni zabudowy działki nie wlicza sić:  
a)  powierzchni obiektów budowlanych ani ich 

czćċci niewystających ponad powierzchnić 
terenu,  

b)  powierzchni elementów drugorzćdnych, 
takich jak: schody zewnćtrzne, rampy ze-
wnćtrzne, daszki, markizy itp.,  

11)  zabudowie przemysłowej – należy przez to 
rozumieć zabudowć służącą prowadzeniu 
działalnoċci produkcyjnej, magazynowej skła-
dowej, rzemieċlniczej logistycznej w tym zwią-
zanej z centrum biznesu wraz z towarzyszą-
cymi obiektami administracyjnymi, biurowy-
mi, usługowymi i socjalnymi;  

12)  usłudze nieuciążliwej – należy przez to rozu-
mieć wszelkie usługi niezaliczane do przed-
sićwzićć mogących znacząco oddziaływać na 
ċrodowisko.  

§ 3. 1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu:  
1)  granica opracowania;  
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia;  

3)  symbole okreċlające podstawowe przeznacze-
nie terenów;  

4)  nieprzekraczalne linie zabudowy;  
5)  obowiązujące linie zabudowy;  
6)  granica strefy „A” ochrony konserwatorskiej;  
7)  granica strefy „K” ochrony krajobrazu kulturo-

wego;  
8)  granica strefy „OW” obserwacji archeologicz-

nej;  
9)  granica strefy ochrony sanitarnej wokół cmen-

tarza.  
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 

planu nie są obowiązującymi ustaleniami planu  
i mają charakter informacyjny.  

§ 4. 1. Ustala sić nastćpujące kategorie prze-
znaczenia terenu:  

1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone symbolem MN;  

2)  teren zabudowy usługowej, oznaczony sym-
bolem U;  

3)  teren zabudowy usługowej i zieleni urządzo-
nej, oznaczony symbolem U/ZP;  

4)  teren zabudowy usług publicznych, oznaczony 
symbolem Up:  

5)  tereny przemysłowe i usługowe, oznaczone 
symbolem P;  

6)  tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone 
symbolem US;  

7)  tereny ogrodów działkowych, oznaczone 
symbolem ZD;  

8)  teren cmentarzy, oznaczony symbolem ZC;  
9)  tereny wód powierzchniowych i ċródlądo-

wych, oznaczone symbolem WS;  
10)  tereny rolnicze, oznaczone symbolem R;  
11)  tereny drogi klasy głównej, oznaczone symbo-

lem KDG;  
12)  tereny drogi klasy lokalnej, oznaczone symbo-

lem KDL;  

13)  tereny drogi klasy dojazdowej, oznaczone 
symbolem KDD;  

14)  tereny dróg wewnćtrznych, oznaczone symbo-
lem KDW;  

15)  tereny dróg gruntowych, oznaczone symbo-
lem KDWg.  

§ 5. Na terenach, dla których dopuszcza sić 
zabudowć, dopuszcza sić sytuowanie urządzeĉ 
towarzyszących obiektom budowlanym oraz infra-
struktury technicznej, o ile nie jest to sprzeczne  
z innymi ustaleniami planu.  

§ 6. W granicach obszaru objćtego planem nie 
wystćpują obszary wymagające okreċlenia granic 
terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeĉstwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem sić mas ziemnych.  

§ 7. Nie okreċla sić ogólnych sposobów i ter-
minu tymczasowego zagospodarowania, urządza-
nia i użytkowania terenów.  

Rozdział  2 

Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa  
kulturowego 

§ 8. 1. Ustala sić strefć „A” ochrony konser-
watorskiej obejmującej zespół pałacowo-
folwarczny, w której obowiązują nastćpujące wy-
mogi:  

1)  należy zachować historyczny układ prze-
strzenny oraz poszczególne elementy tego 
układu (tj. historyczne nawierzchnie, placów  
i chodników, zabudowć, małą architekturć  
i zieleĉ);  

2)  pierwszeĉstwo mają działania odtworzeniowe 
i rewaloryzacyjne;  

3)  należy konserwować zachowane elementy 
układu przestrzennego;  

4)  należy dostosować obecną lub projektowaną 
funkcjć do wartoċci zabytkowych obiektów  
i obszarów położonych w strefie, a w przypad-
ku inwestycji nowych należy preferować te  
z nich, które stanowią rozszerzenie lub uzu-
pełnienie już istniejących form zainwestowa-
nia terenu, przy założeniu maksymalnego za-
chowania i utrwalenia istniejących już relacji 
oraz pod warunkiem, że nie kolidują one z hi-
storycznym charakterem obiektu;  

5)  należy dążyć do wyeliminowania funkcji uciąż-
liwych i degradujących;  

6)  należy preferować tradycyjne materiały bu-
dowlane;  

7)  należy dążyć do usunićcia obiektów dyshar-
monizujących i tymczasowych, analogicznie 
należy postćpować w stosunku do innych 
elementów zniekształcających założenie histo-
ryczne;  

8)  umieszczanie reklam lub innych tablic rekla-
mowych niezwiązanych z obiektem jest za-
bronione;  

9)  inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowć winien liczyć sić z koniecznoċcią zle-
cenia dodatkowych badaĉ lub opracowaĉ 
studialnych, archeologicznych, architektonicz-
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nych, urbanistycznych, stratygraficznych, 
dendrologicznych, dendrochronologicznych 
itp. w przypadku postawienia takich wymo-
gów przez odpowiednie służby ochrony zabyt-
ków;  

10)  zakazuje sić prowadzenia napowietrznych linii 
teletechnicznych i energetycznych;  

11)  zakazuje sić budowy ogrodzeĉ betonowych  
z elementów prefabrykowanych;  

12)  wszelkie zamierzenia i działania w tym wszel-
kie zmiany funkcji, podziałów nieruchomoċci, 
zagospodarowania terenu, przebudowy, roz-
budowy, remonty oraz wznoszenie nowych 
obiektów należy konsultować i uzgadniać  
z właċciwym wojewódzkim konserwatorem 
zabytków.  

§ 9. 1. Ustala sić strefć „OW” obserwacji ar-
cheologicznej dla obszaru wsi posiadającej metry-
kć ċredniowieczną, w granicach której:  
1)  wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane  

z pracami ziemnymi należy uzgodnić z właċci-
wym wojewódzkim konserwatorem zabytków 
co do koniecznoċci prowadzenia tych prac pod 
nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem 
właċciwego wojewódzkiego konserwatora za-
bytków;  

2)  pozwolenie, o którym mowa pkt 1, należy uzy-
skać przed wydaniem pozwolenia na budowć,  
a dla robót niewymagających pozwolenia na 
budowć przed realizacją inwestycji.  

§ 10. 1. Ustala sić strefć „K” ochrony krajo-
brazu z uwagi na podlegający ochronie charakter 
relacji mićdzy obiektami przyrodniczymi a kubatu-
rowymi, w której obowiązują nastćpujące wymogi 
konserwatorskie:  
1)  należy zachować i wyeksponować elementy 

historycznego układu przestrzennego: rozpla-
nowanie dróg, ulic i placów, linie zabudowy, 
kompozycjć wnćtrz urbanistycznych oraz kom-
pozycjć zieleni;  

2)  nowa zabudowa powinna być dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzennej w zakre-
sie rozplanowania, skali i bryły przy założeniu 
harmonijnego współistnienia elementów kom-
pozycji historycznej i współczesnej oraz nawią-
zywać formami współczesnymi do lokalnej tra-
dycji architektonicznej; wszelka działalnoċć in-
westycyjna powinna uwzglćdniać istniejące już 
związki przestrzenne;  

3)  należy preferować wszelkie działania odtworze-
niowe i rewaloryzacyjne, zarówno w przypadku 
przyrodniczych elementów krajobrazu, jak i w 
stosunku do historycznego założenia urbani-
stycznego oraz obiektów zabytkowych przewi-
dzianych w planie do zachowania i ochrony,  
a położonych na obszarze objćtym strefą;  

4)  należy preferować te inwestycje, które stanowią 
rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących 
form zainwestowania terenu, przy założeniu 
maksymalnego zachowania i utrwalenia istnie-
jących już relacji pod warunkiem, iż nie kolidują 
one z historycznym charakterem obiektu;  

5)  formy inwestowania należy w maksymalnym 
stopniu ukierunkować na ich harmonijne wpi-
sanie w otaczający krajobraz; z tego powodu 

należy wyłączyć z możliwoċci realizacji inwesty-
cje wielkoobszarowe, jak również te, które wy-
magają znacznych przeobrażeĉ krajobrazu;  

6)  należy utrzymywać krajobraz przyrodniczy 
związany przestrzennie z historycznym założe-
niem urbanistycznym; winno sić uwolnić jego 
obszar od elementów dysharmonizujących, re-
kultywować tereny zniszczone, a w przypadku 
wprowadzania nowych elementów winny one 
podnosić estetyczne wartoċci tych terenów  
i podkreċlać ich związek przestrzenny z histo-
rycznym założeniem urbanistycznym;  

7)  wskazane jest wprowadzanie lub poszerzanie 
funkcji związanych z rekreacją pod warunkiem 
należytego zabezpieczenia wartoċci tych tere-
nów przed zniszczeniem lub zniekształceniem;  

8)  wszelkie działania inwestycyjne należy konsul-
tować z właċciwym Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków.  

§ 11. 1. Na obszarze objćtym planem znajdują 
sić obiekty o wartoċciach zabytkowych ujćte  
w wojewódzkiej ewidencji zabytków:  
1)  Obiekty ujćte w wojewódzkiej ewidencji zabyt-

ków są oznaczono na rysunku planu;  
2)  Dla obiektów umieszczonych w wojewódzkiej 

ewidencji zabytków obowiązują nastćpujące 
wymogi konserwatorskie:  
a)  należy zachować ich bryłć, kształt i geome-

trić dachu oraz zastosowane tradycyjne ma-
teriały budowlane,  

b)  należy utrzymać, a w przypadku zniszczenia 
odtworzyć historyczny detal architektonicz-
ny,  

c)  należy zachować kształt, rozmiary i roz-
mieszczenie otworów zgodnie z historycz-
nym wizerunkiem budynku,  

d)  należy stosować kolorystykć i materiały na-
wiązujące do tradycyjnych lokalnych rozwią-
zaĉ, w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie 
ċcian zewnćtrznych.  

e)  zakazuje sić stosowania okładzin ċciennych 
typu „siding”,  

f)  elementy elewacyjne instalacji technicznych 
należy montować z uwzglćdnieniem warto-
ċci zabytkowych obiektów,  

g)  wszelkie prace budowlane, a także zmiany 
funkcji obiektów należy uzgadniać z właċci-
wym wojewódzkim konserwatorem zabyt-
ków.  

§ 12. 1. Na obszarze objćtym planem znajdują 
sić chronione stanowiska archeologiczne:  
1)  lokalizacjć chronionych stanowisk archeolo-

gicznych oznaczono na rysunku planu;  
2)  w trakcie robót ziemnych istnieje możliwoċć 

odkrycia nowych stanowisk archeologicznych, 
ich wykaz podlega weryfikacji i uzupełnieniu;  

3)  w obrćbie chronionych stanowisk archeolo-
gicznych oraz w ich bezpoċrednim sąsiedztwie 
wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają 
przeprowadzenia ratowniczych badaĉ arche-
ologicznych;  

4)  przed uzyskaniem pozwolenia na budowć, a dla 
robót niewymagających pozwolenia na budowć 
przed realizacją inwestycji, należy uzyskać po-
zwolenie właċciwego wojewódzkiego konser-
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watora zabytków na przeprowadzenie ziemnych 
robót budowlanych na terenie zabytkowym w 
trybie prac konserwatorskich, które podlegają 
na przeprowadzeniu przez uprawnionego ar-
cheologa wyprzedających ratowniczych badaĉ 
archeologicznych metodą wykopaliskową.  

Rozdział  3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 13. 1. Wyznacza sić tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku 
planu symbolem 1MN do 12 MN.  

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, usta-
la sić nastćpujące przeznaczenie:  
1)  Podstawowe:  

a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  
b)  zabudowa zagrodowa;  

2)  Uzupełniające:  
a)  usługi nieuciążliwe wolno stojące oraz wbu-

dowane w parterach budynków mieszkal-
nych;  

b)  dojazdy i drogi wewnćtrzne.  
3. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, usta-

la sić nastćpujące zasady zagospodarowania:  
1)  dla terenu 1MN nie dopuszcza sić zabudowy 

zagrodowej;  
2)  budynki mieszkalne z dachem dwuspadowym 

lub wielospadowym, o nachyleniu połaci min. 
35º, krytym dachówką ceramiczną lub cemen-
tową;  

3)  dopuszcza sić wzbogacenie formy dachu po-
przez wprowadzenie ċwietlików, lukarn itp.;  

4)  maksymalna liczba kondygnacji naziemnych 
dla budynków mieszkalnych – dwie;  

5)  towarzyszące funkcji podstawowej budynki 
gospodarcze, usługowe oraz wolno stojące 
garaże dopuszcza sić jako parterowe ze stro-
mym dachem;  

6)  dopuszcza sić lokalizacjć wiat na maszyny rol-
nicze o dachach jednospadowych pokrytych 
materiałem dachówkopodobnym;  

7)  wysokoċć nowo realizowanej zabudowy nie 
może przekroczyć 12 m, licząc od poziomu te-
renu do kalenicy;  

8)  stosunek powierzchni zabudowy do po-
wierzchni terenu na wydzielonej działce nie 
może być wićkszy niż:  
a)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej − 0,3,  
b)  dla zabudowy zagrodowej − 0,6;  

9)  udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 
w powierzchni terenu jednostki elementarnej 
wydzielonej działki nie może być mniejszy niż:  
a)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej − 0,6,  
b)  dla zabudowy zagrodowej − 0,3;  

10)  dla terenów znajdujących sić w strefie „K” 
ochrony konserwatorskiej obowiązują ustale-
nia jak w § 10;  

11)  dla terenów znajdujących sić w strefie „OW” 
obserwacji archeologicznej obowiązują usta-
lenia jak w § 9;  

12)  na terenie każdej wydzielonej działki należy 
zapewnić co najmniej jedno stałe miejsce po-
stojowe;  

13)  na terenie każdej wydzielonej działki z budyn-
kiem mieszkalnym i usługami należy zapewnić 
co najmniej 2 tymczasowe miejsca postojowe 
na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług;  

14)  ustala sić obowiązujące i nieprzekraczalne 
linie zabudowy jak na rysunku planu;  

15)  dla terenu 4MN nie wyznacza sić linii zabu-
dowy;  

16)  wielkoċć wydzielonej działki przeznaczonej dla 
celów zabudowy nie może być mniejsza niż 
1000 m2.  

17)  szerokoċć wydzielonej działki mierzona w linii 
zabudowy nie może być mniejsza niż 20 m.  

18)  wydzielane w wyniku podziałów wewnćtrzne 
niepubliczne dojazdy i dojċcia do zabudowy 
winny spełniać warunki okreċlone w obowią-
zujących przepisach odrćbnych;  

19)  realizowane inwestycje nie mogą powodować 
ponadnormatywnych obciążeĉ ċrodowiska 
uciążliwoċciami w zakresie hałasu, wibracji, 
emisji zanieczyszczeĉ pyłowych i gazowych, 
zanieczyszczenia wód podziemnych i po-
wierzchniowych, promieniowania elektroma-
gnetycznego poza granicami terenu, do które-
go inwestor posiada tytuł prawny;  

20)  zaopatrzenie w wodć przyłączami wodocią-
gowymi wpićtymi do rozdzielczej sieci wodo-
ciągowej zgodnie z przepisami odrćbnymi, na 
warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;  

21)  dopuszcza sić korzystanie z własnych ujćć 
wody na działkach inwestorów;  

22)  odprowadzenie ċcieków bytowo-
gospodarczych docelowo do sieci kanalizacji 
sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi 
przyłączenia wydanymi przez zarządcć sieci 
kanalizacyjnej;  

23)  do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza sić stosowanie bezodpływowych 
zbiorników na nieczystoċci płynne oraz przy-
domowych oczyszczalni ċcieków;  

24)  odprowadzanie wód opadowych z połaci da-
chowych i nawierzchni utwardzonych w gra-
nicach działek powierzchniowo, z zastosowa-
niem studni chłonnych na terenie własnym 
inwestora lub do kanalizacji deszczowej;  

25)  tereny, na których może dojċć do zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi lub 
chemicznymi należy utwardzić i skanalizować, 
zanieczyszczenia winny być zneutralizowane 
na terenie inwestora przed ich odprowadze-
niem do kanalizacji deszczowej;  

26)  zakaz odprowadzania wód opadowych do 
rowów odwadniających drogi publiczne;  

27)  zasilanie w energić elektryczną poprzez istnie-
jącą i rozbudowaną sieć elektroenergetyczną;  

28)  dopuszcza sić lokalizacje urządzeĉ infrastruk-
tury technicznej, w tym stacji transformatoro-
wych;  

29)  zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej sieci gazo-
wej;  

30)  dopuszcza sić stosowanie indywidualnych 
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny;  

31)  przyłączenie zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowej do sieci telefonicznej według technicz-
nych warunków przyłączenia lokalnego opera-
tora sieci;  
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32)  gospodarowanie odpadami należy prowadzić 
zgodnie z zasadami usuwania i utylizacji od-
padów okreċlonych w przepisach odrćbnych  
i gminnych;  

33)  zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł 
zaopatrzenia w ciepło, zalecane stosowanie 
paliw proekologicznych, niskoemisyjnych 
(energia elektryczna, olej opałowy, gaz prze-
wodowy lub płynny itp.) niepowodujących za-
nieczyszczenia powietrza lub z odnawialnych 
źródeł ciepła.  

§ 14. 1. Wyznacza sić tereny usług publicznych 
oznaczony na rysunku planu symbolem Up.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
sić nastćpujące przeznaczenie:  
1)  podstawowe: usługi publiczne (ċwietlica, biblio-

teka, usługi oċwiaty);  
2)  uzupełniające:  

a)  sieci infrastruktury technicznej,  
b)  drogi wewnćtrzne.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
sić nastćpujące zasady zagospodarowania:  

1)  dla terenów znajdujących sić w strefie „A” 
ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustale-
nia jak w § 8;  

2)  dla terenów znajdujących sić w strefie „OW” 
ochrony archeologicznej, obowiązują ustale-
nia jak w § 9;  

3)  zaopatrzenie w wodć przyłączami wodocią-
gowymi wpićtymi do rozdzielczej sieci wodo-
ciągowej zgodnie z przepisami odrćbnymi, na 
warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;  

4)  ċcieki bytowo-gospodarcze docelowo do sieci 
kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami 
technicznymi przyłączenia wydanymi przez za-
rządcć sieci kanalizacyjnej;  

5)  do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza sić stosowanie bezodpływowych 
zbiorników na nieczystoċci płynne oraz przy-
domowych oczyszczalni ċcieków pod warun-
kiem spełnienia wymogów przepisów odrćb-
nych;  

6)  odprowadzanie wód opadowych z połaci da-
chowych i nawierzchni utwardzonych w gra-
nicach działek powierzchniowo, z zastosowa-
niem studni chłonnych na terenie własnym 
inwestora lub do kanalizacji deszczowej;  

7)  tereny, na których może dojċć do zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi lub 
chemicznymi, należy utwardzić i skanalizować, 
zanieczyszczenia winny być zneutralizowane 
na terenie inwestora przed ich odprowadze-
niem do kanalizacji deszczowej;  

8)  zasilanie w energić elektryczną poprzez istnie-
jącą, rozbudowaną sieć elektroenergetyczną.  

9)  zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej sieci gazo-
wej;  

10)  gospodarowanie odpadami należy prowadzić 
zgodnie z zasadami usuwania i utylizacji od-
padów okreċlonych w przepisach odrćbnych  
i gminnych;  

11)  zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł 
zaopatrzenia w ciepło, zalecane stosowanie 
paliw proekologicznych, niskoemisyjnych 
(energia elektryczna, olej opałowy, gaz prze-

wodowy lub płynny itp.) niepowodujących za-
nieczyszczenia powietrza lub z odnawialnych 
źródeł ciepła.  

§ 15. 1. Wyznacza sić tereny zabudowy usług 
oznaczone na rysunku planu symbolem U.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
sić nastćpujące przeznaczenie:  
1)  Podstawowe: zabudowa usługowa z zakresu 

handlu;  
2)  Uzupełniające:  

a)  zabudowa mieszkaniowa,  
b)  infrastruktura techniczna wraz z sieciami 

przesyłowymi,  
c)  drogi i dojazdy wewnćtrzne.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
sić nastćpujące zasady zagospodarowania:  

1)  dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe;  
2)  nie ustala sić wysokoċci zabudowy;  
3)  stosunek powierzchni zabudowy do po-

wierzchni terenu wydzielonej działki nie może 
być wićkszy niż – 0,8;  

4)  udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 
w powierzchni terenu jednostki elementarnej 
wydzielonej działki nie może być mniejszy niż 
− 0,1;  

5)  dla terenów znajdujących sić w strefie „OW” 
obserwacji archeologicznej, obowiązują usta-
lenia jak w § 9;  

6)  dla terenów znajdujących sić w strefie „K” 
ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustale-
nia jak § 10;  

7)  obowiązek zapewnienia w granicach poszcze-
gólnych terenów odpowiedniej liczby miejsc 
postojowych;  

8)  ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy jak 
na rysunku planu;  

9)  wielkoċć wydzielonej działki dla celów zabu-
dowy nie może być mniejsza niż 2000 m2;  

10)  szerokoċć frontu wydzielonej działki dla celów 
zabudowy, mierzona w linii zabudowy, nie 
może być mniejsza niż 30 m;  

11)  wydzielane w wyniku podziałów wewnćtrzne 
niepubliczne dojazdy i dojċcia do zabudowy 
winny spełniać warunki okreċlone w obowią-
zujących przepisach odrćbnych;  

12)  realizowane inwestycje nie mogą powodować 
ponadnormatywnych obciążeĉ ċrodowiska 
uciążliwoċciami w zakresie hałasu, wibracji, 
emisji zanieczyszczeĉ pyłowych i gazowych, 
zanieczyszczenia wód podziemnych i po-
wierzchniowych, promieniowania elektroma-
gnetycznego poza granicami terenu, do które-
go inwestor posiada tytuł prawny;  

13)  zaopatrzenie w wodć przyłączami wodocią-
gowymi wpićtymi do rozdzielczej sieci wodo-
ciągowej zgodnie z przepisami odrćbnymi, na 
warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;  

14)  ċcieki bytowo-gospodarcze docelowo do sieci 
kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami 
technicznymi przyłączenia wydanymi przez za-
rządcć sieci kanalizacyjnej;  

15)  wstćpne oczyszczanie ċcieków przemysło-
wych o przekroczonych dopuszczalnych war-
toċciach zanieczyszczeĉ, przed ich wprowa-
dzeniem do kanalizacji sanitarnej, oczyszczal-
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niach zakładowych, zlokalizowanych na tere-
nach własnych inwestora;  

16)  odprowadzanie wód opadowych z połaci da-
chowych i nawierzchni utwardzonych w gra-
nicach działek powierzchniowo, z zastosowa-
niem studni chłonnych na terenie własnym 
inwestora lub do kanalizacji deszczowej;  

17)  tereny, na których może dojċć do zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi lub 
chemicznymi, należy utwardzić i skanalizować, 
zanieczyszczenia winny być zneutralizowane 
na terenie inwestora przed ich odprowadze-
niem do kanalizacji deszczowej;  

18)  ustala sić zakaz odprowadzania wód opado-
wych do rowów odwadniających drogi pu-
bliczne;  

19)  zasilanie w energić elektryczną poprzez istnie-
jącą, rozbudowaną sieć elektroenergetyczną;  

20)  dopuszcza sić lokalizacje urządzeĉ infrastruk-
tury technicznej, w tym stacji transformatoro-
wych;  

21)  zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej sieci gazo-
wej;  

22)  dopuszcza sić stosowanie indywidualnych 
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, pod 
warunkiem spełnienia wymogów przepisów 
odrćbnych;  

23)  przyłączenie do sieci telefonicznej według 
technicznych warunków przyłączenia lokalne-
go operatora sieci;  

24)  gospodarowanie odpadami należy prowadzić 
zgodnie z zasadami usuwania i utylizacji od-
padów okreċlonych w przepisach odrćbnych  
i gminnych;  

25)  zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł 
zaopatrzenia w ciepło, zalecane stosowanie 
paliw proekologicznych, niskoemisyjnych 
(energia elektryczna, olej opałowy, gaz prze-
wodowy lub płynny itp.) niepowodujących za-
nieczyszczenia powietrza lub z odnawialnych 
źródeł ciepła.  

§ 16. 1. Wyznacza sić teren usług i zieleni 
urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem U/ZP.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
sić nastćpujące przeznaczenie:  
1)  podstawowe: usługi, zieleĉ parkowa;  
2)  uzupełniające:  

a)  zabudowa mieszkaniowa, obiekty socjalne  
i technicznego wyposażenia, obiekty i urzą-
dzenia sportowe, komunikacja, parkingi,  

b)  dopuszcza sić rzemiosło, produkcjć i maga-
zynowanie o profilu niekolidującym z histo-
rycznym charakterem obiektów.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
sić nastćpujące zasady zagospodarowania:  
1)  należy dążyć do usunićcia obiektów dysharmo-

nizujących;  
2)  należy dążyć do zachowania zieleni parkowej;  
3)  dla terenu znajdującego sić w strefie „A” 

ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia 
jak w § 8;  

4)  dla terenu znajdujących sić w strefie „OW” 
obserwacji archeologicznej obowiązują ustale-
nia jak w § 9;  

5)  dopuszcza sić prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej na warunkach uzgodnionych z wła-
ċcicielem terenu.  

§ 17. 1. Wyznacza sić tereny zabudowy prze-
mysłowej i usług oznaczone na rysunku planu 
symbolem P.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
sić nastćpujące przeznaczenie:  

1)  podstawowe: zabudowa przemysłowa;  
2)  uzupełniające:  

a)  usługi,  
b)  infrastruktura techniczna wraz z sieciami 

przesyłowymi,  
c)  drogi i dojazdy wewnćtrzne.  
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 

sić nastćpujące zasady zagospodarowania:  
1)  dachy płaskie, dwu- lub wielospadowe;  
2)  nie ustala sić wysokoċci zabudowy;  
3)  stosunek powierzchni zabudowy do po-

wierzchni terenu wydzielonej działki nie może 
być wićkszy niż – 0,8;  

4)  udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 
w powierzchni terenu jednostki elementarnej 
wydzielonej działki nie może być mniejszy niż 
− 0,1;  

5)  obowiązek zapewnienia w granicach poszcze-
gólnych terenów odpowiedniej liczby miejsc 
postojowych;  

6)  ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy jak 
na rysunku planu;  

7)  wielkoċć wydzielonej działki dla celów zabu-
dowy nie może być mniejsza niż 2000 m2;  

8)  szerokoċć frontu wydzielonej działki dla celów 
zabudowy, mierzona w linii zabudowy, nie 
może być mniejsza niż 40 m;  

9)  wydzielane w wyniku podziałów wewnćtrzne 
niepubliczne dojazdy i dojċcia do zabudowy 
winny spełniać warunki okreċlone w obowią-
zujących przepisach odrćbnych;  

10)  działalnoċć produkcyjna, usługowa lub rze-
mieċlnicza nie może powodować ponadnor-
matywnych obciążeĉ ċrodowiska uciążliwo-
ċciami w zakresie hałasu, wibracji, emisji za-
nieczyszczeĉ pyłowych i gazowych, zanie-
czyszczenia wód podziemnych i powierzch-
niowych, promieniowania elektromagnetycz-
nego poza granicami terenu, do którego inwe-
stor posiada tytuł prawny;  

11)  zaopatrzenie w wodć przyłączami wodocią-
gowymi wpićtymi do rozdzielczej sieci wodo-
ciągowej zgodnie z przepisami odrćbnymi, na 
warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;  

12)  ċcieki bytowo-gospodarcze docelowo do sieci 
kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami 
technicznymi przyłączenia wydanymi przez za-
rządcć sieci kanalizacyjnej;  

13)  wstćpne oczyszczanie ċcieków przemysło-
wych o przekroczonych dopuszczalnych war-
toċciach zanieczyszczeĉ, przed ich wprowa-
dzeniem do kanalizacji sanitarnej, oczyszczal-
niach zakładowych, zlokalizowanych na tere-
nach własnych inwestora;  

14)  odprowadzanie wód opadowych z połaci da-
chowych i nawierzchni utwardzonych w gra-
nicach działek powierzchniowo, z zastosowa-
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niem studni chłonnych na terenie własnym 
inwestora lub do kanalizacji deszczowej;  

15)  tereny, na których może dojċć do zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi lub 
chemicznymi, należy utwardzić i skanalizować, 
zanieczyszczenia winny być zneutralizowane 
na terenie inwestora przed ich odprowadze-
niem do kanalizacji deszczowej;  

16)  ustala sić zakaz odprowadzania wód opado-
wych do rowów odwadniających drogi pu-
bliczne;  

17)  zasilanie w energić elektryczną poprzez istnie-
jącą, rozbudowaną sieć elektroenergetyczną;  

18)  dopuszcza sić lokalizacje urządzeĉ infrastruk-
tury technicznej, w tym stacji transformatoro-
wych;  

19)  zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej sieci gazo-
wej;  

20)  dopuszcza sić stosowanie indywidualnych 
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, pod 
warunkiem spełnienia wymogów przepisów 
odrćbnych;  

21)  przyłączenie do sieci telefonicznej według 
technicznych warunków przyłączenia lokalne-
go operatora sieci;  

22)  gospodarowanie odpadami należy prowadzić 
zgodnie z zasadami usuwania i utylizacji od-
padów okreċlonych w przepisach odrćbnych  
i gminnych;  

23)  zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł 
zaopatrzenia w ciepło, zalecane stosowanie 
paliw proekologicznych, niskoemisyjnych 
(energia elektryczna, olej opałowy, gaz prze-
wodowy lub płynny itp.) niepowodujących za-
nieczyszczenia powietrza lub z odnawialnych 
źródeł ciepła.  

§ 18. 1. Wyznacza sić teren ogrodów działko-
wych oznaczony na rysunku planu symbolem ZD.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
sić nastćpujące przeznaczenie:  
1)  podstawowe: ogrody działkowe;  
2)  uzupełniające: obiekty socjalne i technicznego 

wyposażenia, komunikacja, parkingi, obiekty 
małej architektury i place zabaw dla dzieci.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
sić nastćpujące zasady zagospodarowania:  
1)  wysokoċć zabudowy o wysokoċci 1 kondygna-

cji;  
2)  dopuszcza sić dachy płaskie;  
3)  dopuszcza sić prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej na warunkach uzgodnionych z wła-
ċcicielem terenu.  

§ 19. 1. Wyznacza sić teren usług sportu ozna-
czony na rysunku planu symbolem US.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
sić nastćpujące przeznaczenie:  
1)  podstawowe: usługi sportu;  
2)  uzupełniające: obiekty socjalne i technicznego 

wyposażenia, komunikacja, parkingi.  
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 

sić nastćpujące zasady zagospodarowania:  
1)  boiska sportowe, place zabaw;  
2)  budowć jednokondygnacyjnych obiektów zwią-

zanych z funkcją podstawową liczących nie wić-
cej niż 6 m wysokoċci, licząc od powierzchni te-

renu (mierzonej przy wejċciu lub wjeździe) do 
szczytu kalenicy lub najwyższego elementu 
konstrukcyjnego;  

3)  dopuszcza sić prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej na warunkach uzgodnionych z wła-
ċcicielem terenu;  

4)  działalnoċć realizowana w granicach terenu nie 
może powodować ponadnormatywnych obcią-
żeĉ ċrodowiska uciążliwoċciami w zakresie ha-
łasu oraz zanieczyszczenia wód podziemnych  
i powierzchniowych.  

§ 20. 1. Wyznacza sić tereny rolne oznaczone na 
rysunku planu symbolem 1R do 4R.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
sić nastćpujące przeznaczenie podstawowe: tereny 
rolne.  

3. Na terenie o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia szczegółowe:  
1)  ustala sić zakaz lokalizacji zabudowy kubaturo-

wej;  
2)  dla terenów znajdujących sić w strefie „OW” 

obserwacji archeologicznej obowiązują ustale-
nia jak w § 9;  

3)  dopuszcza sić, na wniosek właċciciela, zalesia-
nie gruntów rolnych spełniających warunki 
okreċlone w przepisach szczególnych;  

4)  dopuszcza sić prowadzenie sieci napowietrznej 
i podziemnej infrastruktury technicznej − po 
uzgodnieniu i na warunkach okreċlonych przez 
zarządców i operatorów istniejących sieci;  

5)  dopuszcza sić lokalizacjć komunalnych ujćć 
wód podziemnych (studni) oraz związanych z 
nimi urządzeĉ służących celom zaopatrzenia w 
wodć;  

6)  dopuszcza sić wypełnienie wystćpujących na 
terenach R zagłćbieĉ poeksploatacyjnych mate-
riałem mineralnym (z wyłączeniem odpadów 
komunalnych) i rekultywacjć w kierunku rolnym 
lub leċnym;  

7)  wzdłuż rowów melioracyjnych zaleca sić reali-
zacjć biologicznej obudowy cieków w postaci 
zadrzewieĉ i zakrzewieĉ, z zachowaniem wa-
runków dostćpnoċci do cieków dla służb melio-
racyjnych;  

8)  dopuszcza sić wydzielanie nowych gospodar-
czych dróg transportu rolnego oraz likwidacjć 
istniejących, z zachowaniem warunku dostćp-
noċci komunikacyjnej do terenów.  

§ 21. 1. Wyznacza sić teren cmentarza ozna-
czone na rysunku planu symbolem ZC.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
sić nastćpujące przeznaczenie:  
1)  podstawowe: cmentarz;  
2)  uzupełniające: kaplice, domy pogrzebowe, 

obiekty socjalne.  
3. Na terenie ZC, o którym mowa w ust. 1, 

obowiązują nastćpujące ustalenia szczegółowe:  
1)  dopuszcza sić realizacjć obiektów małej archi-

tektury;  
2)  dopuszcza sić prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej na warunkach uzgodnionych z wła-
ċcicielem terenu;  

3)  dla terenu ustala sić strefć ochrony sanitarnej, 
w której zakazuje sić lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej.  
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§ 22. 1. Wyznacza sić teren wód powierzch-
niowych i ċródlądowych oznaczone na rysunku 
planu symbolem WS.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
sić nastćpujące przeznaczenie podstawowe: rowy 
melioracyjne.  

3. Na terenie WS, o którym mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia szczegółowe:  
1)  zakaz lokalizacji budynków i budowli poza 

obiektami gospodarki wodnej;  
2)  dopuszcza sić wykorzystanie terenu na cele 

rekreacyjne;  
3)  ustala sić zachowanie istniejącego drzewosta-

nu;  
4)  należy zapewnić dostćp do istniejących i projek-

towanych urządzeĉ gospodarki wodnej;  
5)  ustala sić bezwzglćdny zakaz odprowadzania do 

wód nieoczyszczonych ċcieków bytowych i go-
spodarczych.  

§ 23. 1. Wyznacza sić teren dróg publicznych 
klasy głównej oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDG.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
sić nastćpujące przeznaczenie podstawowe: teren 
komunikacji publicznej klasy G.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
sić nastćpujące zasady zagospodarowania:  
1)  szerokoċć w liniach rozgraniczających zgodnie  

z rysunkiem planu;  
2)  zabrania sić lokalizacji noċników reklamowych 

oraz tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych;  

3)  zabrania sić lokalizowania zjazdów bezpoċred-
nio do działek przyległych;  

4)  dopuszcza sić realizacjć sieci infrastruktury 
technicznej za zgodą zarządcy drogi, takich jak:  
a)  wodociągowa,  
b)  kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa),  
c)  gazowa,  
d)  elektroenergetyczna,  
e)  telekomunikacyjna.  

§ 24. 1. Wyznacza sić tereny dróg publicznych 
klasy lokalnej oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem KDL.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
sić nastćpujące przeznaczenie podstawowe: teren 
komunikacji publicznej lokalnej.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
sić nastćpujące zasady zagospodarowania:  
1)  szerokoċć w liniach rozgraniczających nie 

mniejszą niż 15 metrów;  
2)  zabrania sić lokalizacji noċników reklamowych 

oraz tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych;  

3)  dopuszcza sić realizacjć wydzielonych miejsc 
parkingowych wzdłuż jezdni;  

4)  dla terenów znajdujących sić w strefie „OW” 
obserwacji archeologicznej obowiązują ustale-
nia jak w § 9;  

5)  dla terenów znajdujących sić w strefie „K” 
ochrony krajobrazu obowiązują ustalenia jak  
§ 10;  

6)  dopuszcza sić realizacjć sieci infrastruktury 
technicznej za zgodą zarządcy drogi, takich jak:  
a)  wodociągowa,  

b)  kanalizacyjna( sanitarna i deszczowa),  
c)  gazowa,  
d)  elektroenergetyczna,  
e)  telekomunikacyjna.  

§ 25. 1. Wyznacza sić tereny dróg publicznych 
klasy dojazdowej oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1KDD do 5KDD.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
sić nastćpujące przeznaczenie podstawowe: teren 
komunikacji publicznej, dojazdowej.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
sić nastćpujące zasady zagospodarowania:  
1)  szerokoċć w liniach rozgraniczających nie 

mniejszą niż 10 metrów;  
2)  zabrania sić lokalizacji noċników reklamowych 

oraz tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych;  

3)  dopuszcza sić realizacjć wydzielonych miejsc 
parkingowych wzdłuż jezdni;  

4)  dla terenów znajdujących sić w strefie „OW” 
obserwacji archeologicznej obowiązują ustale-
nia jak w § 9;  

5)  dla terenów znajdujących sić w strefie „K” 
ochrony krajobrazu obowiązują ustalenia jak  
§ 10;  

6)  dopuszcza sić realizacje sieci infrastruktury 
technicznej, takich jak:  
a)  wodociągowa,  
b)  kanalizacyjna( sanitarna i deszczowa),  
c)  gazowa,  
d)  elektroenergetyczna,  
e)  telekomunikacyjna.  

§ 26. 1. Wyznacza sić tereny dróg wewnćtrz-
nych oznaczonych na rysunku planu symbolem 
1KDW do 4KDW.  

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, usta-
la sić nastćpujące przeznaczenie podstawowe: 
teren komunikacji wewnćtrznej.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
sić nastćpujące zasady zagospodarowania:  
1)  ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 

nie mniejszą niż 6 metrów;  
2)  dla terenów znajdujących sić w strefie „OW” 

obserwacji archeologicznej obowiązują ustale-
nia jak w § 9;  

3)  dla terenów znajdujących sić w strefie „K” 
ochrony krajobrazu obowiązują ustalenia jak  
§ 10;  

4)  dopuszcza sić realizacji sieci infrastruktury 
technicznej, takich jak:  
a)  wodociągowa,  
b)  kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa),  
c)  gazowa,  
d)  elektroenergetyczna,  
e)  telekomunikacyjna.  

§ 27. 1. Wyznacza sić tereny dróg gruntowych 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 1KDWg.  

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, usta-
la sić nastćpujące przeznaczenie podstawowe: 
teren komunikacji wewnćtrznej dróg transportu 
rolnego.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
sić nastćpujące zasady zagospodarowania:  
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1)  ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających 
granicach władania;  

2)  dopuszcza sić realizacji sieci infrastruktury 
technicznej, takich jak:  
a)  wodociągowa,  
b)  kanalizacyjna (sanitarna i deszczowa),  
c)  gazowa,  
d)  elektroenergetyczna,  
e)  telekomunikacyjna.  

Rozdział  4 

Ustalenia końcowe 

§ 28. 1. Stawkć procentową służącą naliczeniu 
opłaty, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym, ustala sić w wysokoċci 
5%, dla terenów MN, P, U, U/ZP.  

2. Dla pozostałych terenów oraz nieruchomo-
ċci bćdących własnoċcią Gminy Wiązów powyższą 
stawkć procentową ustala sić w wysokoċci 0%.  

§ 29. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiązów.  

§ 30. Uchwała wchodzi w życie w terminie  
30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnoċląskiego.  
 
 

Przewodniczący Rady: 
Ewa Schütterly 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/281/ 
/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 
10 listopada 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/281/ 
/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 
10 listopada 2009 r. 

 
  
Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania  
                                               przestrzennego dla obrębu wsi Jędrzychowice 
 

1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami) nie uwzglćdnia sić uwagi Pana 
Bogusława Hawryszko wniesionej do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu 
w dniach od 3 czerwca 2009 r. do 24 czerwca 2009 r.  
  
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/281/ 
/09 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 
10 listopada 2009 r. 

 
 
Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego obrębu wsi Jędrzychowice, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które  
                                         należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania 
 

1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowani przestrzenne obrćbu wsi Jć-
drzychowice, inwestycjami stanowiącymi zadania własne gminy bćdą: − ulice dojazdowe (projektowane) 
o łącznej długoċci ok. 1500 m − sieć wodociągowa o łącznej długoċci ok. 700 m − sieć kanalizacyjna  
o łącznej długoċci ok. 1500 m. Przewiduje sić, że finansowanie tych zadaĉ odbywać sić bćdzie ze ċrod-
ków Gminy, zgodnie z przyjćtym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego 
Gminy. Ponadto w zakresie czćċci inwestycji drogowych – na zasadzie art. 16 ustawy o drogach publicz-
nych, który stanowi, że budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogo-
wą należy do inwestora tego przedsićwzićcia, a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg 
okreċla umowa mićdzy zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. 
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UCHWAŁA NR XXXVII/282/09 
 RADY MIASTA I GMINY WIĄZÓW 

 z dnia 10 listopada 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ośno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 roku Nr 142, poz.1591, ze zmianami) i art. 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) po stwier-
dzeniu zgodnoċci ustaleĉ niniejszej uchwały ze 
Studium Uwarunkowaĉ i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego uchwalonego przez Radć 
Miasta I Gminy Wiązów uchwałą nr XXVII/219/08  
z dnia 30 grudnia 2008 r. oraz w związku z uchwałą 
Rady Gminy Wiązów nr XL/385/06 z dnia 11 sierp-
nia 2006 w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego w obrćbie wsi Oċno Rada Miasta  
i Gminy Wiązów uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. 1.  Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla miejscowoċci Oċno, 
zwany dalej planem.  

2.  Integralną czćċcią ustaleĉ planu jest rysu-
nek planu w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały.  
1)  Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia nie-

uwzglćdnionych uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały.  

2)  Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadaĉ własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych sta-
nowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.  

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 2. 1.  Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  
1)  planie – należy przez to rozumieć ustalenia 

zawarte w niniejszej uchwale wraz załączni-
kami;  


