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UCHWAIA NR XLIVł452ł10 

 RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE 

 

 z dnia 3 listopada 2010 r. 

  
w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego niektórych miejscowo`ci  

Gminy Grodków ｦ Wojnowiczki, Rogów, varów, Bogdanów i MikoJajowa  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 

i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 

128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 

327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218,  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 

1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 

1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146,  

Nr 106, poz. 675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 

717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 

1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 

1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 

1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r.  

Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, 

poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 

poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, 

Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, 

”oz. 1043), w związ—u z UchwaJą Rady Mie–s—ie– 
w Grodkowie Nr XXXIII/360/06 z dnia 28 czerw-

ca 2006 r. o przystą”ieniu do s”orządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

nie—tórych mie–scowo`ci Gminy Grod—ów, Rada 
Mie–s—a w Grod—owie, ”o stwierdzeniu zgodno`ci 
ze Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagospoda-

rowania ”rzestrzennego Gminy Grod—ów, uchwala 

co nastę”u–e:  
 

§ 1.1. Uchwala się mie–scowy ”lan zagos”o-

darowania ”rzestrzennego nie—tórych mie–scowo-

`ci Gminy Grod—ów - Wo–nowicz—i, Rogów, va-

rów, Bogdanów i Mi—oJa–owa. 
2. Plan zostaJ o”racowany w granicach admi-

nistracy–nych mie–scowo`ci. Ustalenia graficzne 

ninie–szego ”lanu zostaJy ”rzedstawione na a—tu-

alnych mapach zgodnie z zasobami geodezyjnymi. 

Integralną czę`cią mie–scowego ”lanu zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego nie—tórych mie–scowo`ci 
Gminy Grod—ów ｦ Wo–nowicz—i, Rogów, varów, 
Bogdanów i Mi—oJa–owa są nastę”u–ące zaJączni—i: 

1) Nr 1 - rysune— ”lanu dla terenów zainwe-

stowanych wsi Wojnowiczki - skala 1:2000, 

2) Nr 2 - rysune— ”lanu dla terenów niezain-

westowanych wsi Wojnowiczki - skala 1:5000, 

3) Nr 3 - rysune— ”lanu dla terenów zainwe-

stowanych wsi Rogów - skala 1:2000, 

4) Nr 4 - rysune— ”lanu dla terenów niezain-

westowanych wsi Rogów - skala 1:5000, 

5) Nr 5 - rysune— ”lanu dla terenów zainwe-

stowanych wsi varów - skala 1:2000, 

6) Nr 6 - rysune— ”lanu dla terenów niezain-

westowanych wsi varów - skala 1:5000, 

7) Nr 7 - rysune— ”lanu dla terenów zainwe-

stowanych wsi Bogdanów - skala 1:2000, 

8) Nr 8 - rysune— ”lanu dla terenów niezain-

westowanych wsi Bogdanów - skala 1:5000, 

9) Nr 9 - rysune— ”lanu dla terenów zainwe-

stowanych wsi Mi—oJa–owa - skala 1:2000, 

10) Nr 10 - rysune— ”lanu dla terenów nieza-

inwestowanych wsi Mi—oJa–owa - skala 1:5000, 

11) Nr 11 - rozstrzygnięcie o s”osobie roz”a-

trzenia uwag do projektu miejscowego planu za-

gos”odarowania ”rzestrzennego nie—tórych miej-

scowo`ci Gminy Grod—ów - Wo–nowicz—i, Rogów, 
varów, Bogdanów i Mi—oJa–owa. 

12) Nr 12 - rozstrzygnięcie o s”osobie realiza-

cji zapisanych w planie inwestycji w zakresie 

infrastru—tury techniczne– nalewące– do zadaL 
wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

 

§ 2.1. Ile—roć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwaJy –est mowa o: 
1) planie - rozumie się ”rzez to mie–scowy ”lan 

zagos”odarowania ”rzestrzennego, o —tórym mo-

wa w § 1 ninie–sze– uchwaJy, 
2) ”rze”isach szczególnych - rozumie się ”rzez 

to aktualne w momencie realizacji niniejszej 

uchwaJy ”rze”isy ustaw wraz z roz”orządzeniami 
wy—onawczymi, normy branwowe oraz ogranicze-

nia w dys”onowaniu terenem, wyni—a–ące z ”ra-

womocnych decyzji administracyjnych, 

3) rysunku planu - rozumie się ”rzez to gra-

ficzne za”isy ”lanu, będące zaJącznikami graficz-

nymi do ninie–sze– uchwaJy, 
4) terenie - rozumie się ”rzez to obszar o o—re-

`lone– fun—c–i oznaczony symbolem i wyznaczony 
na rysun—u ”lanu liniami rozgranicza–ącymi, 
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5) ustaleniu - rozumie się ”rzez to wymagany 
s”osób zagos”odarowania terenu, rodza– i formę 
zabudowy oraz s”osób –e– uwyt—owania, 

6) przeznaczeniu podstawowym - rozumie się 
”rzez to fun—c–ę ”odstawową wyznaczoną do 
lokalizacji w danym terenie, 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - rozumie się 
”rzez to ”rzeznaczenie alternatywne, —tóre mowna 
lo—alizować na terenie niezalewnie od ”rzeznacze-

nia ”odstawowego lub Jącznie z nim, 
8) urządzeniach towarzyszących - rozumie się 

”rzez to wszel—ie urządzenia techniczne i uzu”eJ-
nia–ące związane z danym terenem lub obie—tami: 

a) elementy infrastruktury technicznej: sieci  

i urządzenia budowlane, 
b) elementy czasowego gromadzenia i segre-

gac–i od”adów, 
c) elementy —omuni—ac–i wewnętrzne– - drogi 

wewnętrzne, mie–sca ”osto–owe, 
d) zieleL ozdobną i urządzoną oraz ocz—a wod-

ne o charakterze rekreacyjnym lub ozdobnym, 

e) obie—ty maJe– archite—tury, w tym urządze-

nia rekreacyjne i place zabaw, 

f) inne obie—ty i urządzenia ”eJniące sJuwebną 
rolę wobec ”rzeznaczenia ”odstawowego lub 
dopuszczalnego, 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - rozumie 

się ”rzez to linię wyznacza–ącą granicę terenu, na 
—tórym do”uszcza się wznoszenie budyn—ów oraz 
budowli naziemnych nie będących liniami ”rzesy-

Jowymi i sieciami uzbro–enia terenu; linia ta odno-

si się do nowo ”ro–e—towanych budyn—ów i bu-

dowli; linii te– nie mogą ”rze—roczyć elementy 

zabudowy ”owywe– odlegJo`ci do”uszczalnych dla 
o—a”ów, gzymsów, bal—onów, galerii, werand, 
tarasów, schodów zewnętrznych it”. wedJug 
”rze”isów szczególnych; ww. wymóg nie doty-

czy obie—tów i urządzeL zlo—alizowanych ”oniwe– 
”oziomu istnie–ącego terenu; dla istnie–ących bu-

dyn—ów do”uszcza się nie”rze—raczalną linię za-

budowy w licu frontowe– `ciany budyn—u, 
10) powierzchni biologicznie czynnej - rozumie 

się ”rzez to grunt rodzimy ”o—ryty ro`linno`cią 
oraz wodę ”owierzchniową na dziaJce budowlane–, 

11) dachu o ”oJaciach symetrycznych - rozu-

mie się ”rzez to dach wielos”adowy, dwus”ado-

wy, dwus”adowy z naczóJ—ami, zaJowony na za-

sadnicze– bryle budyn—u, o –edna—owych —ątach 
nachylenia gJównych ”oJaci dachowych, zbiega-

–ących się w –edne– —alenicy; do”uszcza się 
wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie 

lu—arn, `wietli—ów it”., 
12) wysoko`ci budynku - rozumie się ”rzez to 

wyso—o`ć budyn—u liczoną od `redniego ”oziomu 
istnie–ącego terenu do na–wywe– ”oJowone– —rawę-
dzi lub kalenicy dachu, 

13) usJugach - rozumie się ”rzez to wszel—ą 
dziaJalno`ć gos”odarczą związaną z obsJugą lud-

no`ci w dziedzinach: administrac–i, sz—olnictwa, 

kultury, zdrowia, sportu i rekreacji, handlu deta-

licznego i drobnego hurtu, gastronomii, rzemiosJa, 
instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, sie-

dzib –ednoste— s”oJecznych i gos”odarczych, 
`rod—ów masowe– —omuni—ac–i i Jączno`ci oraz 
innych, —tórych ”owywsze gru”y nie dotyczą bez-

”o`rednio, a ma–ą chara—ter usJugi, 
14) ”rodukcji i obsJudze rolnej - rozumie się 

”rzez to fun—c–e związane z dziaJalno`cią w go-

spodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodni-

czych, rybac—ich oraz z dziaJalno`cią obsJugi rolne– 
(w tym obiekty warsztatowe, bazy gospodarczo - 

trans”ortowe, magazyny ”rodu—tów rolnych  
i `rod—ów ochrony ro`lin), instalac–e do magazyno-

wania lub ”rodu—c–i ”aliw z ”rodu—tów ro`linnych, 
15) aktywno`ci gos”odarczej - rozumie się 

”rzez to wszel—ą dziaJalno`ć gos”odarczą związa-

ną z fun—c–ami usJug, ”rodu—c–i, ”rzetwórstwa 
s”owywczego i drzewnego, s—Jadowania i maga-

zynowania, rzemiosJa, handlu hurtowego, trans-

”ortu i obsJugi —omuni—ac–i (w tym stac–e ”aliw 
oraz na”rawy i obsJugi ”o–azdów mechanicznych, 
bazy trans”ortowe i s”edycy–ne), obsJugi rolne– 
(w tym bazy gospodarczo - transportowe, maga-

zyny ”rodu—tów rolnych i `rod—ów ochrony ro-

`lin), instalac–e do magazynowania lub produkcji 

”aliw z ”rodu—tów ro`linnych, 
16) produkcji - rozumie się ”rzez to wszel—ą 

dziaJalno`ć gos”odarczą związaną z ”rodu—c–ą, 
usJugami, ”rzetwórstwem, s—Jadowaniem, han-

dlem hurtowym, ”rzetwórstwem s”owywczym  
i drzewnym, ”rodu—c–ą rzemie`lniczą, magazyno-

waniem oraz obsJugą —omuni—ac–i (w tym stac–e 
”aliw oraz na”rawy i obsJugi ”o–azdów mecha-

nicznych, bazy transportowe i spedycyjne), 

17) ”rodukcji i usJugach uciąwliwych - rozumie 

się ”rzez to wszel—ą dziaJalno`ć gos”odarczą, 

—tóra nalewy do ”rzedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, zgodnie  
z ”rze”isami szczególnymi, 

18) ”rodukcji i usJugach nieuciąwliwych - ro-

zumie się ”rzez to wszel—ą dziaJalno`ć gos”odar-

czą, —tóra nalewy do ”rzedsięwzięć mogących 
potenc–alnie znacząco oddziaJywać na `rodowis—o 
oraz dziaJalno`ć, —tóra nie ”owodu–e obniwenia 
standardów –a—o`ci `rodowis—a (haJas, wibrac–e, 
zanieczyszczenie powietrza, zanieczyszczenie 

od”adami) ”oza terenem, do —tórego ”rowadzący 
dziaJalno`ć ”osiada tytuJ ”rawny, zgodnie z ”rze-

”isami szczególnymi. 
2. O—re`lenia uwyte w ”lanie mie–scowym,  

a nie wymienione oraz nie zdefiniowane w ust. 1 

ninie–szego ”aragrafu nalewy rozumieć zgodnie  
z ”rze”isami szczególnymi. 

 

§ 3. Obowiązujące ogólne ustalenia ”lanu 

1. Dla o—re`lenia wytycznych do realizac–i ”ro-

–e—towanych inwestyc–i w obszarze ob–ętym ”la-

nem, obowiązu–ą ustalenia zawarte: 



Dzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa O”ols—iego Nr 154 ｦ 9886 ｦ Poz. 1831 

 

1) w te—`cie uchwaJy, 
2) na rysunkach planu w skali 1:2000, 

3) na rysunkach planu w skali 1:5000. 

2. Nastę”u–ące oznaczenia graficzne przed-

stawione na rysun—u są obowiązu–ącymi ustale-

niami planu: 

1) granice obszaru ob–ętego ”lanem, 
2) granica zainwestowania wsi, 

3) linie rozgranicza–ące tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub zasadach zagospodarowania, 

4) oznaczenia funkcji, przeznaczenie i zasady 

zagos”odarowania terenów, 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

6) granice strefy ochrony konserwatorskiej. 

3. PozostaJe oznaczenia graficzne ”rzedsta-

wione na rysun—u ”lanu ”osiada–ą znaczenie in-

formacyjne. 

4. Na obszarze ob–ętym ”lanem nie wyznacza 
się terenów rehabilitac–i istnie–ące– zabudowy  
i infrastru—tury techniczne– oraz terenów sJuwą-
cych organizacji imprez masowych. 

5. W granicach obszaru ob–ętego ”lanem nie 
wystę”u–ą: tereny górnicze, tereny zagrowone 
osuwaniem się mas ziemnych, tereny narawone 

na niebez”ieczeLstwo ”owodzi, tereny ”rzezna-

czone ”od budowę obie—tów handlowych o ”o-

wierzchni s”rzedawy ”owywe– 2000 m2 oraz po-

mni—i zagJady wraz ze strefami ochronnymi. 
6. W sprawach nieuregulowanych ustaleniami 

ninie–sze– uchwaJy obowiązu–ą a—tualne w mo-

mencie realizac–i inwestyc–i ”rze”isy szczególne. 
 

§ 4. źasady ochrony i —sztaJtowania Jadu 
”rzestrzennego oraz zagos”odarowania terenów 

1. Nowe zes”oJy zabudowy miesz—aniowe– 
oraz nowe obie—ty w zabudowie uzu”eJnia–ące– 
lu—i budowlane nalewy realizować wedJug –edno-

rodne– —once”c–i —om”ozycy–ne–, z uwzględnie-

niem: 

1) istnie–ących walorów —ra–obrazowych, 
2) zwartego u—Jadu zabudowy wsi, 
3) ochrony starodrzewu, 

4) detali archite—tonicznych i materiaJów cha-

rakterystycznych dla budownictwa miejscowego, 

5) gabarytów, —sztaJtu i —olorysty—i sąsiadu–ą-
cej zabudowy, 

6) rodza–ów dachów, ”o—ryć ”oJaci i u—Jadów 
—alenic w stosun—u do ulic (”rosto”adJych lub 
równolegJych); za—azu–e się stosowania dachów  
o mi–a–ących się ”oJaciach na wyso—o`ci —alenicy. 

2. Zasady sytuowania budyn—ów na obszarze 
ob–ętym ”lanem: 

1) ustala się ”rzebieg nie”rze—raczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

2) dla nowych terenów zainwestowania ustala 
się minimalną odlegJo`ć nie”rze—raczalne– linii 
zabudowy od linii rozgranicza–ących dróg: 

a) zbiorczych oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KD(Z) - 10 m, 

b) lokalnych oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KD(L) - 8 m, 

c) dojazdowych oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KD(D) - 6 m, 

d) pieszo - jezdnych, oznaczonych na rysunku 

planu symbolem KDPJ - 4 m, 

3) dla istnie–ących obie—tów i budyn—ów zlo—a-

lizowanych w odlegJo`ci mnie–sze– niw odlegJo`ci 
o—re`lone ”owywe– do”uszcza się dotychczasową 
linię zabudowy, 

4) dla zabudowy uzu”eJnia–ące– na terenach 
zainwestowanych, bez wyznaczonej nieprzekra-

czalne– linii zabudowy, obowiązu–ą ”rze”isy szcze-

gólne, 
5) do”uszcza się sytuowanie budyn—ów bez 

otworów o—iennych lub drzwiowych w odlegJo`ci 
1,5 m od granicy lub na granicy dziaJ—i budowla-

ne–, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 
6) w ”asie terenu ”omiędzy linią zabudowy,  

a linią rozgranicza–ącą ulicy nalewy lo—alizować: 
a) ogrodzenia, 

b) zadaszone i osJonięte mie–sca na ”o–emni—i 
na odpady, 

c) utwardzone w–azdy na teren dziaJ—i, do–`cia 
do budynku oraz czasowe miejsca postojowe, 

d) zieleL o chara—terze ozdobnym i izolacy–nym, 
e) sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne–, 

w sytuac–ach uzasadnionych względami tech-

nicznymi, bądu względami bez”ieczeLstwa, ”od 
warun—iem zachowania ”rze”isów szczególnych  
i ”o uzgodnieniu z wJa`cicielami terenów. 

3. źasady dotyczące umieszczania zna—ów in-

formacji wizualnej: 

1) zna—i informac–i wizualne– muszą harmoni-

zować z chara—terem mie–sca lub obie—tu ”o”rzez 
starannie dobrany materiaJ, wJa`ciwe ”ro”orc–e  
i regularną formę, 

2) znaki informacji wizualnej w celach rekla-

mowych mogą być umieszczane –edynie na ele-

wac–ach budyn—ów, w —tórych ”rowadzona –est 
dziaJalno`ć gos”odarcza, z dostosowaniem ich 
wymiarów do gabarytów budyn—ów, lecz o ”o-

wierzchni nie wię—sze– niw 2 m², 
3) za—azu–e się umieszczania zna—ów informa-

c–i wizualne– bez”o`rednio na ”oJaci dachowe–, 
4) w strefie ochrony —onserwators—ie– ｭAｬ lub 

ｭBｬ zna—i informac–i wizualne– w celach re—lamo-

wych muszą uzys—ać o”inię O”ols—iego Wo–e-

wódz—iego Konserwatora źabyt—ów, 
5) na terenach zainwestowanych, za—azu–e się 

umieszczania reklam wielkogabarytowych typu 

billboard, 

6) na terenach niezainwestowanych, poza li-

niami rozgranicza–ącymi dróg i ulic do”uszcza się 
lo—alizac–ę re—lam wiel—ogabarytowych ty”u bill-
board, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi. 

4. Na obszarze ob–ętym ”lanem ustala się –a—o 
tereny ”rzestrzeni ”ublicznych tereny dróg ”u-

blicznych oznaczone symbolami KD(Z), KD(L), 
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KD(D), KDPJ, wzdJuw —tórych do”uszcza się lo—a-

lizac–ę ogrodzenia ”rzy zachowaniu nastę”u–ących 
warun—ów: 

1) odcin—i wyodrębnia–ących się ciągów ogro-

dzeL wzdJuw dróg ”ublicznych winny chara—tery-

zować się wza–emnie dostosowanymi formami  
i wyso—o`ciami ogrodzeL ”oszczególnych ”oses–i, 

2) ma—symalna wyso—o`ć ogrodzenia wraz  
z co—oJem nie ”owinna ”rze—raczać 1,8 m, 

3) lo—alizac–ę wszel—ich obie—tów nie będących 
technicznymi elementami wy”osawenia ”asa dro-

gowego, a w szczególno`ci ”asów zieleni izola-

cy–ne–, obie—tów maJe– archite—tury, elementów 
re—lamowych i informacy–nych oraz urządzeL 
technicznych nalewy uzgadniać z wJa`ciwym za-

rządcą drogi. 
5. Do”uszcza się na terenach usJugowych, 

”rodu—cy–nych i zieleni urządzone– lo—alizac–ę 
tymczasowych obie—tów ”lenerowych sJuwących 
obsJudze im”rez —ulturalnych, handlowych i s”or-

towych. 

 

§ 5. Ogólne zasady ochrony `rodowis—a, ”rzy-

rody i krajobrazu 

1. Na obszarze ”lanu obowiązu–ą, wyni—a–ące 
z ”rze”isów odrębnych, ograniczenia dotyczące 
uwyt—owania gruntów w strefie ochrony ”o`red-

nie– zlewni rze—i Nysy KJodz—ie– ustanowione– 
decyz–ą Prezydenta miasta WrocJawia nr RLS 
gw.I-053/17/74. 

2. Przy realizac–i nowych inwestyc–i ustala się 
ochronę stosun—ów wodnych oraz istnie–ące– 
zieleni, w szczególno`ci starodrzewu. 

3. Na terenie ob–ętym ”lanem ustala się ogra-

niczenie uciąwliwo`ci ”rowadzone– dziaJalno`ci  
w za—resie emis–i haJasu, wibrac–i, zanieczyszczeL 
”owietrza, substanc–i zJowonnych oraz nie–onizu-

–ącego ”romieniowania ele—tromagnetycznego do 
granic wJasno`ci terenu, do —tórego ”rowadzący 
dziaJalno`ć ma tytuJ ”rawny, za wy–ąt—iem dróg 
”ublicznych, związanych z nimi urządzeL oraz 
obie—tów, a ta—we sieci infrastru—tury wodocią-
gowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, ga-

zowej i telekomunikacyjnej. 

4. Realizac–a ”lanowanych ”rzedsięwzięć mo-

gących zawsze lub ”otenc–alnie znacząco oddzia-

Jywać na `rodowis—o wymaga ”rze”rowadzenia 
”ostę”owania w s”rawie oceny oddziaJywania na 
`rodowis—o wg ”rze”isów szczególnych. 

5. Na obszarze ob–ętym ”lanem, na wyzna-

czonych terenach zgodnie z rysunkiem planu, 

do”uszcza się lo—alizac–ę ele—trowni wiatrowych 
oraz masztów o wyso—o`ci ”owywe– 50 m. 

6. Lokalizacja farm wiatrowych będzie mowli-
wa wyJącznie w ”rzy”ad—u, gdy ”rze”rowadzony 
wstę”nie monitoring nie wy—awe znaczącego ne-

gatywnego w”Jywu realizowane– inwestyc–i na 
ptaki i nietoperze. 

7. Na obszarze ob–ętym ”lanem tereny zdegra-

dowane, wymaga–ące re—ultywac–i we wsi Rogów 
zostaJy zagos”odarowane w —ierun—u zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

8. Ja—o tereny ”odlega–ące ochronie ”rzed ha-

Jasem, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, ws—a-

zu–e się tereny oznaczone symbolami: 
1) MW - jako tereny zabudowy wielorodzinnej, 

2) MN - jako tereny zabudowy jednorodzinnej, 

3) MU - jako tereny zabudowy mieszkaniowo - 

usJugowe–, 
4) RM - jako tereny zabudowy zagrodowej, 

5) US - jako tereny rekreacyjno - wypoczynko-

we. 

9. Ustala się obowiąze— wy—onania na-

wierzchni terenów —omuni—ac–i i ”ar—ingów  
w s”osób uniemowliwia–ący ”rzeni—anie zanie-

czyszczeL ro”o”ochodnych i chemicznych do 
”odJowa i wód gruntowych; w ”rzy”ad—u wystę-
”owania ww. zagroweL na terenach czę`ciowo 
utwardzonych lub nieutwardzonych ustala się 
obowiąze— zabez”ieczenia `rodowiska gruntowo - 

wodnego ”rzed infiltrac–ą zanieczyszczeL. 
 

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 

zabyt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne– 
1. Na caJym obszarze ob–ętym ”lanem w ”rzy-

”ad—u od—rycia ”rzedmiotu, co do —tórego istnie–e 
”rzy”uszczenie, we –est on zabyt—iem, nalewy 
wstrzymać wszel—ie roboty mogące usz—odzić lub 
zniszczyć od—ryty ”rzedmiot, zabez”ieczyć miej-

sce od—rycia oraz niezwJocznie zawiadomić o tym 
O”ols—iego Wo–ewódz—iego Konserwatora źabyt-

—ów. 
2. Ochronie konserwatorskiej, na podstawie 

”rze”isów odrębnych, ”odlega obie—t w”isany do 
re–estru zabyt—ów we wsi Bogdanów ｦ —o`cióJ fil. 
”.w. `w. StanisJawa Bis—u”a, ”ocz. XIX w.,  
nr rej.: 1573/66 z 17.08.1966 r. 

3. Wszel—a dziaJalno`ć inwestycy–na w obiek-

cie w”isanym do re–estru zabyt—ów, w tym pod-

–ęcie wszel—ich ”rac ziemnych, —tóre uwarun—o-

wane są ”rze”rowadzeniem badaL archeologicz-

nych wy”rzedza–ących lub towarzyszących wy-

maga ”ozwolenia O”ols—iego Wo–ewódz—iego 
Konserwatora źabyt—ów. 

4. Na obszarze ob–ętym ”lanem w obrębie wsi 

Bogdanów ochronie —onserwators—ie– ”odlega–ą 
obie—ty nieruchome u–ęte w wo–ewódz—ie– lub  
w gminne– ewidenc–i zabyt—ów: 

1) Dom nr 1, III ćw. XIX w., lata 70 - te XX w., 

2) Dom nr 2, ok. 1880 r., lata 80 - te XX w., 

3) Dom nr 6, III ćw. XIX w., lata 80 - te XX w., 

4) StodoJa ”rzy domu nr 11, ”ocz. XX w., 
5) Dom nr 20A, I ćw. XIX w., 
6) Dom nr 27 w zespole folwarcznym  

ok. 1825 r., lata 70 - te XX w., 

7) Dom nr 32, ok. 1825 r., lata 80 - te XX w., 
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8) Dom nr 26, w zespole folwarcznym  

ok. 1825 r., lata 80 - te XX w., 

9) StodoJa w zes”ole folwarcznym III ćw. XIX w. 
5. Na obszarze ob–ętym ”lanem w obrębie wsi 

MikoJajowa ochronie —onserwators—ie– ”odlega–ą 
obie—ty nieruchome u–ęte w wo–ewódz—ie– lub  
w gminne– ewidenc–i zabyt—ów: 

1) Ruina —a”licz—i, groty w ”obliwu stawu,  
l. 20 - te XX w., 

2) Dom ludowy, 1850r., 

3) Dom nr 2, l. 20- te XX w., 

4) Dom nr 6, l. 20 - te XX w., 

5) Dom nr 8, l. 20 - te XX w., 

6) Dom nr 3, RSP l. 20 - te XX w., 

7) Dom nr 10, 1850 r., 

8) Dom nr 14, 1850 r., 

9) Dom nr 17, 1900 r., 

10) Dom nr 23, 1900 r., 

11) Dom nr 16, 1850 r., 

12) Dom nr 13, 1850 r.. 

6. Na obszarze ob–ętym ”lanem w obrębie wsi 

Rogów ochronie —onserwators—ie– ”odlega–ą obiek-

ty nieruchome u–ęte w wo–ewódz—ie– lub w gmin-

ne– ewidenc–i zabyt—ów: 
1) Dom nr 1, 1847 r., 

2) StodoJa ”rzy domu nr 1, z II ćw. XIX w., 
3) Dom nr 4, pocz. XIX w., 

4) Obiekt gospodarczym przy domu nr 4, 

1825 r., 

5) Dom nr 8, 1900 r., 

6) Dom nr 14, 1900 r., 

7) StodoJa ”rzy domu nr 14, 
8) Dom nr 18, I ćw. XIX w., 
9) Dom nr 19, XIX w. 

7. Na obszarze ob–ętym ”lanem w obrębie wsi 

Wojnowiczki ochronie —onserwators—ie– ”odlega–ą 
obie—ty nieruchome u–ęte w wo–ewódz—ie– lub  
w gminne– ewidenc–i zabyt—ów: 

1) Dom nr 1, I ćw. XIX w., 1910 r., 

2) Owczarnia w zespole folwarcznym, pocz. 

XX w., 

3) StodoJa w zes”ole folwarcznym, ”ocz. XX w., 
4) Budynek mieszkalno - gospodarczy w ze-

spole folwarcznym, pocz. XX w., 

5) Ruina domu w zespole folwarcznym, pocz. 

XX w., 

6) Dom ludowy nr 7, pocz. XX w., 

7) Budynek gospodarczy przy domu nr 29, 

1910 r., 

8) Dom nr 29, 1850 r., 

9) Dom nr 27, ”oJ. XIX w., 
10) Dom nr 24, 1850 r., 

11) Dom nr 23, III ćw. XIX w., 
12) Dom nr 20, IV ćw. XIX w., 
13) Dom nr 9, 1850 r., 

14) Dom nr 3, II ćw. XIX w., 
15) Trafostacja, 1920 r. 

8. Na obszarze ob–ętym ”lanem w obrębie wsi 

varów ochronie —onserwators—ie– ”odlega–ą obiek-

ty nieruchome u–ęte w wo–ewódz—ie– lub w gmin-

ne– ewidenc–i zabyt—ów: 
1) PozostaJo`ci dworu, I ćw. XIX w., 
2) Kaplica, ok. 1900 r., 

3) Dom w zespole dworskim, ok. 1900 r., 

4) Ruina bud. gosp. - mieszk. w zespole dwor-

s—im, IV ćw. XIX w., 
5) Dom nr 1, ok. 1910 r., 

6) Dom nr 5, II ćw. XIX w., 
7) Dom nr 3, III ćw. XIX w., 
8) Ruina bud. gosp. w zespole dworskim,  

III ćw. XIX w., 
9) Ruina bramy w–azdowe– do zes”oJu dwor-

skiego, ok. 1900 r., 

10) Dom nr 8, II ćw. XIX w., 
11) Dom nr 10, ok. 1900 r., 

12) Dom nr 15, ok. 1900 r., 

13) Dom nr 16, ok. 1900 r., 

14) Bud. gosp. przy domu nr 15, pocz. XX w., 

15) Bud. gosp. przy domu nr 10, pocz. XX w., 

16) Dom nr 9, ok. 1850 r., 

17) Dom nr 7, II ćw. XIX w., 
18) Ruina domu przy domu nr 17, ok. 1825 r., 

19) Dom nr 17, 1870 r., 

20) Dom nr 19, pocz. XX w., 

21) Dom nr 21, IV ćw. XIX w., 
22) Dom nr 22, II ćw. XIX w. 
9. Dla obie—tów ob–ętych ochroną —onserwa-

tors—ą obowiązu–ą nastę”u–ące ustalenia: 
1) nalewy zachować bryJę budyn—u, —sztaJt  

i geometrię dachu oraz zastosowane tradycy–ne 
materiaJy budowlane, 

2) nalewy utrzymać, a w zniszczonych frag-

mentach odtworzyć historyczny detal archite—to-

niczny, 

3) nalewy zachować —sztaJt, rozmiary i roz-

mieszczenie otworów zgodnie z historycznym 
wizerunkiem budynku, 

4) nalewy utrzymać lub odtworzyć oryginalną 
stolar—ę drzwi i o—ien, 

5) w ”rzy”ad—u —onieczno`ci ”rzebicia no-

wych otworów, nalewy –e zharmonizować z za-

byt—ową elewac–ą budyn—u, 
6) nalewy stosować —olorysty—ę nawiązu–ącą 

do stosowane– w ”rzeszJo`ci, 
7) elementy napowierzchniowe instalacji tech-

nicznych nalewy ”ro–e—tować i montować z za-

chowaniem warto`ci zabyt—owych obie—tów. 
10. Wszelkie prace budowlane w obiektach 

”odlega–ących ochronie —onserwators—ie–, a ta—we 
umieszczanie urządzeL technicznych i reklam 

wymaga–ą uzgodnienia z O”ols—im Wo–ewódz—im 
Konserwatorem źabyt—ów. 

11. Ustala się strefę "A" `cisJe– ochrony —on-

serwators—ie– we wsi Bogdanów dla —o`cioJa 
wraz z otoczeniem obe–mu–ącą obszar szczególnie 
warto`ciowy, o bardzo dobrze zachowane– struk-

turze ”rzestrzenne– wo—óJ historycznego obie—tu. 
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12. Dla strefy "A" `cisJe– ochrony —onserwa-

tors—ie– obowiązu–ą nastę”u–ące ustalenia: 
1) ”riorytet zachowania warto`ci zabyt—owych 

—o`cioJa i ”oszczególnych elementów zabyt—o-

wych –ego otoczenia nad wszel—ą dziaJalno`cią 
inwestycy–ną; obowiązu–ą dziaJania odtworzenio-

we i rewaloryzacyjne, 

2) nalewy dostosować obecną lub ”ro–e—towa-

ną fun—c–ę do warto`ci zabyt—owych obszaru  
i obie—tów ”oJowonych w strefie; w ”rzy”ad—u 
nowych inwestyc–i nalewy ”referować te z nich, 

—tóre stanowią rozszerzenie lub uzu”eJnienie ist-

nie–ących form zainwestowania terenu, ”rzy zaJo-

weniu ma—symalnego zachowania i utrwalenia 
istnie–ących –uw relac–i oraz ”od warun—iem, iw nie 
—olidu–ą one z historycznym chara—terem obszaru 
i ”oszczególnych obie—tów, 

3) obie—ty o warto`ciach zabyt—owych nalewy 
”oddać restaurac–i i modernizac–i techniczne–  
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej 

fun—c–i do warto`ci obie—tu, 
4) ”rzy nowych inwestyc–ach oraz związanych 

z modernizac–ą, remontem, rozbudową, przebu-

dową obie—tów istnie–ących wymaga się nawią-
zania gabarytami i s”osobem —sztaJtowania bryJy 
i uwytymi materiaJami do mie–scowe– tradyc–i ar-

chitektonicznej, 

5) nowa zabudowa nie mowe dominować nad 
zabudową historyczną, ”owinna być zharmoni-

zowana z historyczną —om”ozyc–ą ”rzestrzenno - 
archite—toniczną w za—resie lo—alizac–i, roz”lano-

wania, s—ali, u—sztaJtowania bryJy, w tym —sztaJtu 
i wyso—o`ci dachu, ”oziomu ”osadowienia ”arte-

ru, formy archite—toniczne–, ”odziaJów otworów 
okiennych i drzwiowych, 

6) wymóg stosowania dachów—i ceramiczne– 
w kolorze ceglastym; w obiektach historycznych, 

—tóre ”osiadaJy inne ”o—rycie niw ceramiczne sto-

su–e się ”o—rycie historyczne wJa`ciwe dla dane-

go obiektu, 

7) —olorysty—a obie—tów winna uwzględniać 
walory estetyczne otoczenia, –a— i rozwiązania 
—olorystyczne wystę”u–ące w zabudowie histo-

rycznej wsi, 

8) nawiązanie formą, materiaJem i wyso—o`cią 
ogrodzenia do istnie–ącego historycznego ogro-

dzenia, 

9) ochrona oraz uzu”eJnienia zieleni wyso—ie–, 
10) usunięcie lub ”oddanie przebudowie ele-

mentów dysharmonizu–ących, z dostosowaniem 
bryJy i formy archite—toniczne– do historyczne– 
kompozycji przestrzenno - architektonicznej ob-

szaru, z uwyciem tradycy–nych, historycznych, 
lo—alnych materiaJów budowlanych, 

11) linie energetyczne i telekomunikacyjne na-

lewy ”rowadzić –a—o —ablowe, 
12) nie do”uszcza się umieszczania re—lam lub 

innych tablic, nie związanych bez”o`rednio z da-

nym obszarem lub obie—tem i stanowiących na 

obiekcie lub obszarze element obcy; dopuszczalne 

jest umiejscawianie tablic informacyjnych instytu-

c–i lub szyldów w nieagresywne– formie, w miej-

scach na to wyznaczonych, 

13) nie do”uszcza się stosowania tworzyw 
sztucznych –a—o materiaJów o—Jadzinowych, 

14) nie do”uszcza się budowy ogrodzeL beto-

nowych z elementów ”refabry—owanych, 

15) nie do”uszcza się lo—alizac–i urządzeL 
technicznych o gabarytach —olidu–ących z —ra–o-

brazem kulturowym obszaru, 

16) wymóg uzys—ania zezwolenia O”ols—iego 
Wo–ewódz—iego Konserwatora źabyt—ów na ”od-

–ęcie wszel—ich ”rac ziemnych, —tóre uwarun—o-

wane są ”rze”rowadzeniem badaL archeologicz-

nych wy”rzedza–ących lub towarzyszących. 
13. Wszel—ie zamierzenia i dziaJania inwesty-

cyjne, prace rewaloryzacyjne, badania archeolo-

giczno - architektoniczne i stratygraficzne na ob-

szarze strefy ｭAｬ nalewy —onsultować i uzgadniać 
z O”ols—im Wo–ewódz—im Konserwatorem źabyt-

—ów. 
14. Ustala się strefę "B" ochrony —onserwa-

tors—ie– obe–mu–ącą obszary we wsi: Bogdanów, 
Mi—oJa–owa, Rogów, oraz varów, w —tórych ele-

menty dawnego u—Jadu wsi zachowaJy się w sto-

sunkowo dobrym stanie. 

15. Dla strefy "B" ochrony konserwatorskiej 

obowiązu–ą nastę”u–ące ustalenia: 
1) wszel—a dziaJalno`ć inwestycy–na ”owinna 

być ”rowadzona z uwzględnieniem istnie–ących 
związ—ów ”rzestrzennych, z zachowaniem zasad-

niczych elementów historycznego roz”lanowania, 

w tym u—Jadu dróg, s”osobu zagos”odarowania 
dziaJe—, ”rzy zaJoweniu harmoni–nego ws”óJistnie-

nia elementów —om”ozyc–i historyczne– i ws”óJ-
czesne–; ws—azane są dziaJania ma–ące na celu 
odbudowę zniszczonych stru—tur, 

2) restauracja i modernizacja techniczna obiek-

tów o warto`ciach —ulturowych z dostosowaniem 
ws”óJczesne– fun—c–i do warto`ci historycznych 
obie—tów, 

3) nakaz dostosowania nowej zabudowy  

w za—resie gabarytów i s”osobu —sztaJtowania 
bryJy do mie–scowe– tradyc–i archite—toniczne–, 

4) zharmonizowanie nowej zabudowy z histo-

ryczną —om”ozyc–ą ”rzestrzenno - architekto-

niczną w za—resie lo—alizac–i, roz”lanowania, s—ali, 
u—sztaJtowania bryJy, w tym —sztaJtu i wyso—o`ci 
dachu, poziomu posadowienia parteru, formy 

archite—toniczne–, ”odziaJów otworów o—iennych  

i drzwiowych w nawiązaniu do historyczne– tra-

dycji architektonicznej, 

5) wymóg stosowania dachów—i ceramiczne– 
w kolorze ceglastym; w obiektach historycznych, 

—tóre ”osiadaJy inne ”o—rycie niw ceramiczne na-

lewy stosować ”o—rycie historyczne wJa`ciwe dla 

danego obiektu, 
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6) umieszczanie reklam lub innych tablic in-

formacy–nych instytuc–i lub szyldów w mie–scach 
na to wyznaczonych, 

7) —olorysty—a obie—tów z uwzględnieniem wa-

lorów estetycznych otoczenia i rozwiązaL —olory-

stycznych wystę”u–ących w zabudowie histo-

rycznej wsi, 

8) nie do”uszcza się stosowania tworzyw 
sztucznych –a—o materiaJów o—Jadzinowych, 

9) nie do”uszcza się budowy ogrodzeL beto-

nowych z elementów ”refabry—owanych, 
10) nie do”uszcza się lo—alizac–i urządzeL 

technicznych o gabarytach kolidu–ących z —ra–o-

brazem kulturowym obszaru. 

16. Ustala się wymóg —onsultowania i uzy-

s—ania uzgodnienia O”ols—iego Wo–ewódz—iego 
Konserwatora źabyt—ów wszel—ich zamierzeL 
inwestycy–nych (zmian i ”odziaJów nieruchomo`ci 
oraz przebudowy, nadbudowy, rozbudowy i re-

montów wszyst—ich obie—tów) oraz zmian histo-

rycznie u—sztaJtowanych wnętrz ruralistycznych 
będących w strefie, –a— równiew zmian rodza–u 
nawierzchni dróg oraz —ore—t w ich ”rzebiegu. 

17. Na obszarze ob–ętym ”lanem ochronie 
—onserwators—ie– ”odlega–ą stanowiska archeolo-

giczne u–ęte w wo–ewódz—ie– lub w gminne– ewi-

denc–i zabyt—ów: 
1) obręb Bogdanów, obszar AźP 91-30, nr sta-

nowiska na obszarze - 17, nr stanowiska w miej-

scowo`ci - 1; `lad osadnictwa, —ult. ”rzewors—a, 
o—res w”Jywów rzyms—ich, 

2) obręb Rogów, obszar AZP 92-33, nr sta-

nowiska na obszarze - 2, nr stanowiska w miej-

scowo`ci - 1; `lad osadnictwa, —ult. ”rzewors—a, 
o—res ”óunorzyms—i, 

3) obręb Wo–nowicz—i, obszar AźP 91-32,  

nr stanowiska na obszarze - 4, nr stanowiska  

w mie–scowo`ci - 1; `lad osadnictwa. 

18. Na obszarze stanowisk archeologicznych 

obowiązu–ą nastę”u–ące wymogi —onserwators—ie: 
1) ustala się —onieczno`ć o”iniowania wszel-

—ich zamierzeL inwestycy–nych, w tym za—Jadania 
infrastru—tury techniczne– oraz innych wy—o”ów 
ziemnych, z Opolskim Wo–ewódz—im Konserwato-

rem źabyt—ów, 
2) wszelkie inwestycje budowlane, przed uzy-

s—aniem ”ozwolenia na budowę, (a dla robót nie 
wymaga–ących ”ozwolenia na budowę ｦ przed 

realizac–ą inwestyc–i, t–. ”rzed uzys—aniem za-

`wiadczenia ”otwierdza–ącego a—ce”tac–ę ”rzyję-
cia zgJoszenia wy—onywania robót budowlanych) 
nalewy uzys—ać ”ozwolenie O”ols—iego Wo–e-

wódz—iego Konserwatora źabyt—ów na ”rze”ro-

wadzenie ziemnych robót budowlanych na terenie 
zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, 

—tóre ”olega–ą na ”rze”rowadzeniu ”rzez upraw-

nionego archeologa na koszt inwestora, ratowni-

czych badaL archeologicznych metodą wy—o”ali-
s—ową; wyni—i tych badaL decydu–ą o mowliwo`ci 

—ontynuowania inwestyc–i, —onieczno`ci zmiany 
technologii lub o zaniechaniu inwestycji i zmianie 

przeznaczenia terenu. 

19. Ustala się strefę "OW" ochrony —onserwa-

torskiej obserwacji archeologicznej we wsi Bog-

danów obe–mu–ącą obszar o `redniowieczne– me-

tryce, gdzie stwierdzono lub zachodzi domniema-

nie wystę”owania wawnych reli—tów archeolo-

gicznych. 

20. Dla strefy "OW" ochrony konserwatorskiej 

obowiązu–ą nastę”u–ące ustalenia: 
1) wszel—ie ”rze—sztaJcenia lub zmiany formy 

zagos”odarowania terenu uwarun—owane są ba-

daniami ratowniczymi lub obserwac–ą w uzgod-

nieniu z O”ols—im Wo–ewódz—im Konserwatorem 
źabyt—ów, —tóry ”ode–mu–e decyz–e dotyczącą 
wiel—o`ci i trybu badaL archeologicznych, 

2) nadzór archeologiczny i ratownicze badania 
archeologiczne, prowadzone przez uprawnionego 

archeologa, odbywa–ą się na —oszt inwestora; 
”owywsze ”ozwolenie —onserwators—ie nalewy 
uzys—ać ”rzed wydaniem ”ozwolenia na budowę  
i dla robót nie wymaga–ących ”ozwolenia na bu-

dowę - ”rzed realizac–ą inwestyc–i, t–. ”rzed uzy-

s—aniem za`wiadczenia ”otwierdza–ącego a—cep-

tac–ę ”rzy–ęcia zgJoszenia wy—onywania robót 
budowlanych. 

21. Wykaz oznaczonych w ”lanie obie—tów  
i obszarów zabyt—owych u–ętych w re–estrze za-

byt—ów i gminne– lub wo–ewódz—ie– ewidenc–i 
zabyt—ów ”odlega su—cesywne– weryfi—ac–i i uzu-

”eJnieniom. W”isywanie i s—re`lanie z ewidenc–i 
zabyt—ów nieruchomych ”oszczególnych obiek-

tów nie s”owoduje zmian w ustaleniach planu. 

22. Na obszarze ob–ętym ”lanem ochronie 
podlega cmentarz nieczynny: 

1) Bogdanów ”rzy —a”licy ze starodrzewem ｦ 

decyz–a o zam—nięciu GRN Jędrze–ów 5/5/57  
z 1957 r. 

 

§ 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-

wy systemów infrastruktury technicznej 

1. Ustala się ogólne zasady uzbro–enia terenu: 
1) wszystkie liniowe elementy infrastruktury 

technicznej na terenach nowego zainwestowania 

nalewy ”rowadzić –a—o ”odziemne, w liniach roz-

granicza–ących dróg i ulic (z wyJączeniem –ezdni) 
”o uzgodnieniu z ich zarządcami, 

2) nalewy docelowo ”rzeJowyć i s—ablować na-

”owietrzne linie tele—omuni—acy–ne oraz `redniego 
i nis—iego na”ięcia na odcin—ach —olidu–ących  
z ”lanowaną zabudową, 

3) sieci infrastru—tury techniczne– nie związane 
z potrzebami zarządzania drogą lub ”otrzebami 
ruchu drogowego nalewy wy—onywać ”oza ”asem 
drogowym drogi istnie–ące– lub docelowe–,  
w szczególnie uzasadnionych ”rzy”ad—ach mow-
liwa jest lokalizacja tych sieci w pasie drogowym, 
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”o wcze`nie–szym uzys—aniu zezwolenia zarządcy 
drogi, 

4) w sytuac–ach uzasadnionych względami 
technicznymi, bądu względami bez”ieczeLstwa, 
do”uszcza się ”rowadzenie na”owietrznych i ”od-

ziemnych sieci infrastru—tury ”oza u—Jadem dróg  
i ulic, ”od warun—iem zachowania ustaleL ”rze”i-

sów szczególnych i ”o uzgodnieniu z wJa`cicie-

lami terenów, 
5) ”rowadzenie odcin—ów sieci ”oza liniami 

rozgranicza–ącymi ulic, w uzgodnieniu wJa`cicie-

lami nieruchomo`ci wymaga formalno - prawnego 

ustalenia zasad dostę”no`ci w sytuac–ach awa-

ryjnych lub w celu modernizacji sieci, 

6) realizac–a u—Jadu —omuni—acy–nego ”owinna 
obe–mować —om”le—sowe wy—onanie uzbro–enia 
technicznego, 

7) istnie–ące sieci i urządzenia infrastru—tury 
techniczne– mogą ”odlegać li—widac–i, moderniza-

cji, rozbudowie. 

2. W za—resie zao”atrzenia w wodę: 
1) zao”atrzenie dla celów bytowo - gospodar-

czych i ochrony ”rzeciw”owarowe– z istnie–ące– 
lub ”ro–e—towane– rozdzielcze– sieci wodociągo-

wej, 

2) lo—alizac–ę rozdzielcze– sieci wodociągowe– 
na terenach istnie–ące– i ”lanowane– zabudowy  
w liniach rozgranicza–ących dróg, a na terenach 
nie ”rzewidzianych ”od zabudowę, zgodnie z obo-

wiązu–ącymi ”rze”isami szczególnymi i uzgodnie-

niami z zarządcami dróg. 
3. W zakresie odprowadzania i oczyszczania 

`cie—ów: 
1) od”rowadzanie `cie—ów bytowych, —omu-

nalnych i ”rzemysJowych, zgodnie z —once”c–ą 
rozbudowy grupowego systemu oczyszczania 

`cie—ów w Gminie Grod—ów, do oczyszczalni 
`cie—ów w Tarnowie Grod—ows—im, 

2) nie do”uszcza się w”rowadzania nie 
oczyszczonych `cie—ów do wód ”owierzchnio-

wych, podziemnych oraz gruntu, 

3) rozbudowa zewnętrzne– sieci —analizacy–ne– 
na terenach istnie–ące– i ”lanowane– zabudowy  
z zachowaniem normatywnych odlegJo`ci od in-

nych sieci infrastruktury technicznej, 

4) nie do”uszcza się lo—alizac–i szczelnych, 
bezod”Jywowych zbiorni—ów na nieczysto`ci na 
terenach skanalizowanych, 

5) do”uszcza się, do czasu realizac–i systemu 
kanalizacyjnego, lokalizowania przydomowych, 

biologicznych oczyszczalni `cie—ów lub szczel-

nych, bezod”Jywowych zbiorni—ów. 
4. W za—resie od”rowadzania wód o”adowych 

i roztopowych: 

1) kanalizacja deszczowa - prowadzona w li-

niach rozgranicza–ących dróg i ulic, 
2) od”rowadzenie wód o”adowych ”o”rzez 

istnie–ące lub ”ro–e—towane —ole—tory do istnie–ą-

cych lub nowo realizowanych odbiorni—ów za 
zgodą ich zarządcy, 

3) do”uszcza się, w sytuac–i bra—u sieci —ana-

lizac–i deszczowe–, zagos”odarowania wód o”a-

dowych w obrębie wJasne– dziaJ—i zgodnie z ”rze-

”isami szczególnymi, 
4) obowiąze— wstę”nego ”odczyszczania wód 

opadowych przed ich odprowadzeniem do od-

biornika z substancji ropopochodnych i innych 

sz—odliwych, ”ochodzących z terenów, na —tó-
rych mowe do–`ć do zanieczyszczenia; w ”rzy”ad-

—u wystę”owania ww. zagroweL na terenach czę-
`ciowo utwardzonych lub nieutwardzonych ustala 
się obowiąze— zabez”ieczenia `rodowis—a grun-

towo - wodnego ”rzed infiltrac–ą zanieczyszczeL, 
zgodnie z ”rze”isami szczególnymi i warun—ami 
o—re`lonymi ”rzez zarządcę sieci. 

5. W za—resie zao”atrzenia w cie”Jo: 
1) stosowanie urządzeL grzewczych o wyso-

—ie– s”rawno`ci oraz nis—oemisy–ne– technice s”a-

lania, 

2) wy—orzystywanie nieuciąwliwych uródeJ cie-

”Ja: energii ele—tryczne–, gazu, ole–u o”aJowego 
lub innych nie—onwenc–onalnych uródeJ energii 
cie”lne–, s”eJnia–ących wymagania ”rze”isów 
szczególnych. 

6. W za—resie zao”atrzenia w gaz ustala się: 
1) dopuszcza się budowę sieci gazowe– dys-

trybucy–ne– `redniego ci`nienia w s”osób nie —oli-
du–ący z zabudową, oraz lo—alizac–i stac–i reduk-

cyjno - ”omiarowych w zalewno`ci od ”otrzeb, na 
warun—ach o—re`lonych ”rzez o”eratora sieci,  
z zachowaniem ”rze”isów odrębnych, 

2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci gazowe– 
równiew ”omiędzy liniami rozgranicza–ącymi dróg, 
a nieprzekraczalnymi liniami zabudowy w przy-

”ad—u bra—u mowliwo`ci zlo—alizowania sieci  
w obrębie linii rozgranicza–ących dróg, 

3) do”uszcza się realizac–ę sieci gazowej jako 

towarzyszące– inwestyc–om na terenach dziaJe— 
wJasno`ciowych inwestorów, z za”ewnieniem 
dostę”u do armatury i sieci gazowe–, 

4) do”uszcza się stosowanie indywidualnych 
zbiorni—ów zao”atrzenia w gaz ”Jynny, ”od wa-

run—iem s”eJnienia ”rze”isów szczególnych. 

7. W za—resie zao”atrzenia w energię elek-

tryczną: 
1) dla zasilania terenów nowego zainwesto-

wania rozbudowę i budowę sieci ele—tryczne– 
—ablowe– wraz z niezbędnymi urządzeniami tech-

nicznymi, z zachowaniem normatywnych odlegJo-

`ci od budyn—ów i innych sieci infrastruktury 

podziemnej i napowietrznej, w liniach rozgranicza-

–ących dróg i ulic, ”oza ”asem –ezdni, zgodnie  
z ”rze”isami szczególnymi, 

2) do”uszcza się —ablowanie istnie–ących od-

cin—ów sieci na”owietrznych w re–onach inten-

sywne– istnie–ące– zabudowy, po uzgodnieniu  

z zarządcą sieci, 
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3) do”uszcza się remont, ”rzebudowę lub li-
—widac–ę istnie–ących stac–i transformatorowych, 

4) do”uszcza się budowę dodat—owych stac–i 
transformatorowych zlokalizowanych na terenie 

wJasnym inwestora lub na terenach innych nieru-

chomo`ci w uzgodnieniu z ich wJa`cicielami, ”o 
formalnym ustaleniu zasad dostę”no`ci terenu,  
w celu za”ewnienia do–azdu do urządzeL ele—tro-

energetycznych, 

5) do”uszcza się, w ”rzy”ad—u zaistnienia 
ewentualnych —oliz–i ”ro–e—towanych obie—tów  
z urządzeniami ele—troenergetycznymi, ”rzebu-

dowę tych urządzeL na —oszt inic–atora zmian,  
w oparciu o warunki przebudowy uzgodnione  

z zarządcą sieci, 
6) do”uszcza się lo—alizac–ę ele—trowni wia-

trowych wraz z liniami wewnętrznymi ”omiędzy 
nimi, zgodnie z prze”isami szczególnymi oraz  
z uwzględnieniem, we –ednost—i (turbiny) zes”oJów 
elektrowni wiatrowych, umiejscowione w są-
siedztwie istnie–ących linii ele—troenergetycznych 
15 —V nalewy lo—alizować od s—ra–nych ”rzewo-

dów linii w odlegJo`ci będące– sumą `rednicy 

wirni—a i odcin—a o dJugo`ci 10 m. 
8. W za—resie zao”atrzenia w sieć tele—omuni-

—acy–ną: 
1) do”uszcza się lo—alizac–ę sieci —ablowe– na 

terenach istnie–ące– i ”lanowane– zabudowy  
w liniach rozgranicza–ących dróg (w ”asie chodni-

ka), a na terenach nie przewidzianych pod zabu-

dowę, zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isami 
szczególnymi i uzgodnieniami z zarządcami dróg, 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę naziemnych obiek-

tów —ubaturowych urządzeL tele—omuni—acy–nych 
–a—o wolnosto–ących, 

3) do”uszcza się, w ”rzy”ad—u zaistnienia 

ewentualnych —oliz–i ”ro–e—towanych obie—tów  
z urządzeniami tele—omuni—acy–nymi, ”rzebudowę 
tych urządzeL na —oszt inwestora zmian w o”ar-

ciu o warun—i uzgodnione z zarządca sieci. 
9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-

dów: 
1) gromadzenie i utylizac–a staJych od”adów 

komunalnych zgodnie z programem gospodarki 

od”adami ”rzy–ętym w Gminie Grod—ów oraz  
z ”rze”isami szczególnymi: 

a) gromadzenie staJych od”adów —omunalnych 
do szczelnych ”o–emni—ów i —ontenerów zlo—ali-
zowanych na posesjach, przy zapewnieniu ich 

systematycznego wywozu na wysypisko odpa-

dów —omunalnych, 
b) wyznaczenie mie–sc segregac–i od”adów 

staJych na terenach ”ublicznych w uzgodnieniu  
z ich zarządcą. 

10. W zakresie melioracji: 

1) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i roz-

budowę urządzeL melioracji podstawowej sieci 

drenars—ie– z mowliwo`cią –e– modernizac–i, ”rze-

budowy lub zmiany ”rzebiegu oraz lo—alizac–ę 

obie—tów i urządzeL hydrotechnicznych i meliora-

cyjnych, 

2) do”uszcza się zarurowanie lub ”rzeJowenie 
otwartych rowów melioracy–nych, —olidu–ących  
z planowanym zainwestowaniem, na warunkach 

o—re`lonych ”rzez zarządcę rowu, 
3) wzdJuw górnych —rawędzi s—ar” brzegów 

cie—ów i otwartych rowów melioracy–nych obo-

wiąze— ”ozostawienia wolnego od zabudowy  

i nasadzeL ”asa terenu o szero—o`ci 4 m umowli-
wia–ącego ”rowadzenie ”rac —onserwacy–nych, 

4) obowiąze— uzgodnienia ”rac w obrębie sieci 
urządzeL meliorac–i szczegóJowych z zarządcą 
sieci. 

 

§ 8. SzczegóJowe zasady i warun—i scalania  
i ”odziaJu nieruchomo`ci ob–ętych ”lanem miej-

scowym 

1. W ramach planu miejscowego nie wyznacza 

się terenów ob–ętych ”ostę”owaniem scalania  
i wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ci. 

2. Pod urządzenia infrastru—tury technicznej 

oraz w celu wytyczenia dróg wewnętrznych, cią-
gów ”ieszych, rowerowych, mie–sc ”osto–owych 
lub budowy ”rze”om”owni `cie—ów, dodat—o-

wych stac–i transformatorowych do”uszcza się 
wydzielanie dziaJe— o wiel—o`ciach i na warun-

—ach wyni—a–ących z ”rze”isów szczególnych. 
3. Do”uszcza się scalenie i wtórny ”odziaJ 

dziaJe— lub zes”oJów dziaJe— budowlanych, —tó-
rych —sztaJt, wiel—o`ć, stru—tura wJasno`ciowa, 
dostę”no`ć do dróg ”ublicznych i infrastru—tury, 
utrudnia ich wykorzystanie i zagospodarowanie 

zgodnie z ustaleniami planu. 

4. Do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJe— na te-

renach zabudowanych pod warunkiem zapewnie-

nia dostę”u do drogi ”ubliczne– dla ”odzielonych 
nieruchomo`ci oraz s”eJnienia warun—ów, –a—im 
”owinny od”owiadać budyn—i i ich usytuowanie. 

5. Wydzielane, w wyni—u ”odziaJów we-

wnętrznych, nie”ubliczne do–azdy i do–`cia do 
zabudowy ”owinny s”eJniać warun—i o—re`lone  
w ”rze”isach szczególnych, z uwzględnieniem 
mowliwo`ci do”rowadzenia —om”letnego uzbro–e-

nia technicznego. 

6. Ustala się minimalną szero—o`ć frontu nowo 

wydzielanych dziaJe— budowlanych: 
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MW  

        = 20,0 m, 

2) w zabudowie oznaczonej symbolem MN  

        = 16,0 m, 

3) w zabudowie oznaczonej symbolem MU  

        = 18,0 m, 

4) w zabudowie oznaczonej symbolem RM  

        = 18,0 m, 

5) w zabudowie oznaczonej symbolem P  

       = 18,0 m, 

6) w zabudowie oznaczonej symbolem RU, AG  

       = 20,0 m. 
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7. Ustala się minimalną ”owierzchnię nowo 
wydzielanych dziaJe— budowlanych: 

1) w zabudowie oznaczonej symbolem MW  

       = 800 m2, 

2) w zabudowie oznaczonej symbolem MN  

       = 500 m2, 

3) w zabudowie oznaczonej symbolem MU  

       = 600 m2, 

4) w zabudowie oznaczonej symbolem RM  

       = 800 m2, 

5) w zabudowie oznaczonej symbolem RU, 

AG, P = 800 m2. 

8. Dla dziaJe— ”oJowonych przy drogach pu-

blicznych —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosun—u 
do ”asa drogowego ustala się na 70° - 90°,  
z do”uszczeniem odstę”stw w mie–scach Ju—ów 
dróg lub za—oLczeL do–azdów. 

9. Do”uszcza się w”rowadzenie ”odziaJu inne-

go niw wedJug wytycznych ws—azanych w ust. 6, 

7 i 8 –edynie w ”rzy”ad—ach, gdy s”eJnienie wy-

magaL –est niemowliwe, ze względu na lo—alne 
uwarunkowania. 

 

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-

wy systemu u—Jadu —omuni—acy–nego 

1. Parametry techniczne ”ro–e—towanych dróg 
i ulic nalewy ”rzy–ąć zgodnie z ”rze”isami szcze-

gólnymi; ”rzy rozbudowie lub ”rzebudowie dróg  
i ulic nalewy dąwyć do stosowania ”owywszych 
”arametrów, w zalewno`ci od mowliwo`ci ”osze-

rzenia linii rozgranicza–ących. 
2. Do”uszcza się dalsze ”rowadzenie dróg  

i ulic w istnie–ących granicach ”asa drogowego, 
–e`li nie będzie to w —oliz–i z wiel—o`cią i chara—te-

rem przenoszonego ruchu. 

3. Do czasu realizacji projektowanych odcin-

—ów lub ”oszerzenia do docelowych ”arametrów 
istnie–ących dróg i ulic do”uszcza się dotychcza-

sowy s”osób zagos”odarowania terenów, bez 
mowliwo`ci w”rowadzania nowych obie—tów bu-

dowlanych, uniemowliwia–ących docelową realiza-

c–ę ustaleL ”lanu. 
4. W liniach rozgranicza–ących dróg i ulic do-

”uszcza się ”o uzgodnieniu z wJa`ciwym zarząd-

cą drogi: 
1) umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej, 

2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 

na warun—ach o—re`lonych w ”rze”isach szcze-

gólnych, 
3) lo—alizac–ę urządzeL obsJugi —omuni—ac–i 

zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe), 

4) lo—alizac–ę elementów reklamowych i infor-

macy–nych nie ogranicza–ących bez”ieczeLstwa 
ruchu, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

5) lo—alizac–ę elementów maJe– archite—tury, 
zgodnie z ”rze”isami szczególnymi. 

5. Na obszarze ob–ętym ”lanem ustala się za-

”ewnienie na terenie wJasnym inwestora mini-

malne– liczby mie–sc ”ar—ingowych, dla nastę”u-

–ących fun—c–i: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna -  

2 miejsca postojowe na 1 budynek mieszkalny, 

2) zabudowa zagrodowa - 2 miejsca postojo-

we na 1 budynek mieszkalny, 

3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna -  

1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, 

4) usJugi handlu i gastronomii - 1 miejsce po-

sto–owe na —awde 25 m2 ”ow. uwyt—owe–, 
5) usJugi —ultury, s”ortu i re—reac–i - 1 miejsce 

”osto–owe na —awdych 5 uwyt—owni—ów –ednocze-

`nie, 
6) za—Jady ”rodu—cy–ne, magazyny, s—Jady -  

1 mie–sce ”osto–owe na —awdych 5 zatrudnionych, 
7) zabudowa usJugowa inna niw ”owywsze -  

1 miejsce postojowe na 50 m2 ”ow. uwyt—owe–, 
8) ”rzy obie—tach uwyteczno`ci ”ubliczne– 

ustala się obowiąze— za”ewnienia co na–mnie–  
1 mie–sca ”osto–owego dla osoby nie”eJnos”rawne–, 

9) ”rzy obie—tach, —tórych fun—c–a wymaga 
obsJugi ”o–azdami cięwarowymi, ustala się obo-

wiąze— usytuowania mie–sc ”rzeJadun—u i ”osto–u, 
w ilo`ci od”owiada–ące– ”otrzebom obie—tu, na 
dziaJce za–mowane– ”rzez ten obiekt. 

 

§ 10. Ograniczenia w uwyt—owaniu związane  
z zagos”odarowaniem terenów 

1. Ustala się strefy techniczne ograniczonego 
uwyt—owania wzdJuw ”rzebiegu linii ele—troenerge-

tycznej - pasy wolne od zagospodarowania i za-

drzewienia, umowliwia–ące e—s”loatac–ę sieci  
z uwzględnieniem do–azdu: 

a) wzdJuw ”ro–e—towane– linii na”owietrzne– 
400 kV ｦ 50 m (2 x 25 m po obu stronach od osi 

linii), 

b) wzdJuw linii na”owietrzne– 15 —V - 16 m  

(2 x 8 m po obu stronach od osi linii), 

c) wzdJuw linii na”owietrzne– 0,4 —V - 6 m  

(2 x 3 m po obu stronach od osi linii), 

d) dla stacji transformatorowych - pas terenu 

o szero—o`ci 1,5 m wo—óJ obrysu stac–i. 
2. Ustala się strefę ochronną dla zabudowy od 

istnie–ących i ”ro–e—towanych na”owietrznych linii 

elektroenergetycznych 400 kV - 70 m (2 x 35 m 

”o obu stronach od osi linii), dla —tórych: 
1) nie do”uszcza się lo—alizac–i budyn—ów 

miesz—alnych i innych ”rzeznaczonych na staJy 
pobyt ludzi, 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów związa-

nych z dziaJalno`cią ”rodu—cy–ną, gos”odarczą, 
rekreacyjno - s”ortową, w —tórych ”obyt ludzi nie 
”rze—racza 4 godzin na dobę; 

3. Ustala się wzdJuw górnych —rawędzi s—ar” 
brzegów cie—ów i otwartych rowów melioracyj-

nych obowiąze— ”ozostawienia wolnego od zabu-

dowy i nasadzeL ”asa terenu o szero—o`ci 4 m 
umowliwia–ącego ”rowadzenie ”rac —onserwacyj-

nych, 
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§ 11. Przeznaczenie i zasady zagospodarowa-

nia terenów nie zainwestowanych 

1. ZL - przeznaczenie podstawowe - tereny la-

sów: 
1) zasady zagospodarowania terenu: 

a) gospodarkę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie 
z wymogami ochrony `rodowis—a oraz w o”arciu 
o ”lany urządzenia lasów, 

b) ustala się za—az lo—alizowania nowych 
obie—tów —ubaturowych, z wyJączeniem obie—tów 
związanych z ”rowadzoną gos”odar—ą le`ną, 

c) do”uszcza się mowliwo`ć w”rowadzenia 
pieszo - rowerowych ciągów s”acerowych oraz 
obie—tów sJuwących obsJudze turysty—i (wiaty, 
wiewe wido—owe), ”od warun—iem wcze`nie–sze-

go uzgodnienia z zarządcą lasów, 
d) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej na warunkach uzgodnionych  

z zarządcą lasów, 
e) do”uszcza się lo—alizac–ę ele—trowni wia-

trowych na wyznaczonych terenach zgodnie  

z rysun—iem ”lanu i ustaleniami § 5 ninie–sze– 
uchwaJy, w odlegJo`ci nie mnie–sze– niw 500 m od 
terenów zabudowy ”rzeznaczone– na staJy pobyt 

ludzi, na warun—ach uzgodnionych z zarządcą 
lasów oraz zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isami 
szczególnymi. 

2. ZLp - przeznaczenie podstawowe - tereny 

przewidziane do zalesienia: 

1) zasady zagospodarowania terenu: 

a) gos”odar—ę le`ną nalewy ”rowadzić zgodnie 

z wymogami ochrony `rodowis—a oraz w o”arciu 
o ”lany urządzenia lasów, 

b) ustala się za—az lo—alizowania nowych 
obie—tów —ubaturowych, z wyJączeniem obie—tów 
związanych z ”rowadzoną gos”odar—ą le`ną, 

c) do”uszcza się mowliwo`ć w”rowadzenia 
pieszo - rowerowych ciągów s”acerowych oraz 
obie—tów sJuwących obsJudze turysty—i (wiaty, 
wiewe wido—owe), ”od warun—iem wcze`nie–sze-

go uzgodnienia z zarządcą lasów, 
d) do”uszcza się lo—alizac–ę hodowlanych sta-

wów rybac—ich, 
e) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej na warunkach uzgodnionych  

z zarządcą lasów, 
f) do”uszcza się lo—alizac–ę ele—trowni wiatro-

wych na wyznaczonych terenach zgodnie z ry-

sun—iem ”lanu i ustaleniami § 5 ninie–sze– uchwa-

Jy, w odlegJo`ci nie mnie–sze– niw 500 m od tere-

nów zabudowy ”rzeznaczone– na staJy ”obyt lu-

dzi, na warun—ach uzgodnionych z zarządcą la-

sów oraz zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isami 
szczególnymi. 

3. ZN - przeznaczenie podstawowe - tereny 

zieleni nieurządzonej: 
1) zasady zagospodarowania terenu: 

a) ustala się zakaz zabudowy i zagospodaro-

wania terenu ”oza urządzeniami i obie—tami infra-

struktury technicznej, w tym infrastruktury tele-

komunikacyjnej, 

b) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej, na warunkach uzgodnionych  

z zarządcą terenu, 
c) dopuszcza się uzu”eJnienia zieleni w s”osób 

nie narusza–ący istnie–ących warto`ci `rodowis—a 
przyrodniczego, 

d) do”uszcza się mowliwo`ć w”rowadzenia 
pieszo - rowerowych ciągów s”acerowych oraz 
obie—tów sJuwących obsJudze turysty—i (wiaty, 
wiewe wido—owe), ”od warun—iem wcze`nie–sze-

go uzgodnienia z zarządcą terenu. 
e) do”uszcza się lo—alizac–ę ele—trowni wia-

trowych na wyznaczonych terenach zgodnie  

z rysun—iem ”lanu i ustaleniami § 5 ninie–sze– 
uchwaJy, w odlegJo`ci nie mnie–sze– niw 500 m od 
terenów zabudowy ”rzeznaczone– na staJy ”obyt 
ludzi, na warun—ach uzgodnionych z zarządcą 
lasów oraz zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isami 
szczególnymi. 

4. R - przeznaczenie podstawowe - tereny 

uwytków rolnych: 
1) zasady zagospodarowania terenu: 

a) ustala się za—az lo—alizac–i obie—tów —ubatu-

rowych, z wy–ąt—iem budowli sJuwących ”rodu—c–i 
rolnicze– oraz obie—tów związanych z ”rowadzoną 
gos”odar—ą le`ną, oraz urządzeniami i obie—tami 
infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury 

telekomunikacyjnej, 

b) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej na warunkach uzgodnionych  

z zarządcą terenu oraz zgodnie z obowiązu–ącymi 
”rze”isami szczególnymi, 

c) do”uszcza się lo—alizac–ę ele—trowni wia-

trowych na wyznaczonych terenach zgodnie  

z rysun—iem ”lanu i ustaleniami § 5 niniejszej 

uchwaJy, w odlegJo`ci nie mnie–sze– niw 500 m od 
terenów zabudowy ”rzeznaczone– na staJy ”obyt 
ludzi, na warun—ach uzgodnionych z zarządcą 
terenu oraz zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isami 
szczególnymi, 

d) do”uszcza się ”rzebudowę oraz wydzielanie 

i budowę nowych dróg gos”odarczych trans”ortu 
rolnego, –a— równiew li—widac–ę istnie–ących,  
z zachowaniem warun—u dostę”no`ci —omuni—a-

cy–ne– do ”ozostaJych terenów, 
e) do”uszcza się lo—alizowanie obie—tów  

i urządzeL meliorac–i wodne–, 
f) do”uszcza się lo—alizac–ę zbiorni—ów wod-

nych (stawów re—reacy–nych, hodowlanych, it”.), 
—tórych realizac–a nie w”Jynie nie—orzystnie na 
stosunki gruntowo - wodne obszarów ”rzyle-

gJych, 
g) do”uszcza się w”rowadzenie zwartych gru” 

zieleni wyso—ie– w formie zadrzewieL `ród”olnych 

oraz nasadzeL ”rzy drogach, 
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h) do”uszcza się zalesianie gruntów rolnych  
o nis—ich —lasach bonitacy–nych, ”o s”eJnieniu 
wymogów zawartych w ”rze”isach szczególnych, 

i) do”uszcza się mowliwo`ć w”rowadzenia ”ie-

szo - rowerowych ciągów s”acerowych oraz 
obie—tów sJuwących obsJudze turysty—i (wiaty, 
wiewe wido—owe), ”od warun—iem wcze`nie–sze-

go uzgodnienia z zarządcą terenu. 
5. WS - przeznaczenie podstawowe - tereny 

wód ”owierzchniowych: 
1) zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się remont, ”rzebudowę, rozbu-

dowę i realizac–ę nowych obie—tów i urządzeL 
hydrotechnicznych, melioracy–nych oraz obie—tów 
infrastruktury technicznej, pod warunkiem ich 

zgodno`ci z obowiązu–ącymi ”rze”isami szczegól-

nymi, 

b) do”uszcza się li—widac–ę, ”rzesunięcie, 
”rzebudowę lub zarurowanie rowów melioracyj-

nych w uzgodnieniu z ich zarządcami, 
c) w ”rzy”ad—u li—widac–i lub ”rzesunięcia ro-

wu teren nalewy wJączyć do fun—c–i terenów są-
siednich. 

6. KD(Z) - przeznaczenie podstawowe - drogi 

zbiorcze: 

1) ”oza terenem zabudowy szero—o`ć w li-

niach rozgranicza–ących - 25 m, 

2) na terenach obecnego zainwestowania za-

chowu–e się szero—o`ć w liniach rozgranicza–ą-
cych ta—, –a— obecnie; do”uszcza się ”oszerzenie 
na wniose— inwestora, ”o uzys—aniu zgody wJa-

`cicieli terenów ”rzylegJych, 
3) dopuszcza się zmianę —sztaJtu i ”owierzchni 

terenu za–mowanego ”rzez s—rzywowania dróg  
i ulic w celu zapewnienia wymaganych warun-

—ów widoczno`ci ”oziome– i ”ionowe–, 
4) szero—o`ć –ezdni oraz elementów ”rze—ro–u 

poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi 

dróg, 
5) ilo`ć w–azdów na drogę zbiorczą ogranicza 

się do niezbędnych; dla nowych obie—tów nalewy 
organizować w–azdy na drogi niwe– s—lasyfi—owane, 

6) na terenach zabudowanych ustala się lo—a-

lizac–ę chodni—ów o minimalne– szero—o`ci 1,5 m, 
7) poza terenami zabudowanymi do”uszcza się 

lo—alizac–ę ciągów ”ieszo - rowerowych o mini-

malne– szero—o`ci 2,5 m. 
7. KD(L) - przeznaczenie podstawowe - drogi 

lokalne: 

1) ”oza terenem zabudowy szero—o`ć w li-
niach rozgranicza–ących ｦ 15 m, 

2) na terenach obecnego zainwestowania za-

chowu–e się szero—o`ć w liniach rozgranicza–ą-
cych ta—, –a— obecnie; do”uszcza się ”oszerzenie 
na wniose— inwestora, ”o uzys—aniu zgody wJa-

`cicieli terenów ”rzylegJych, 
3) do”uszcza się zmianę —sztaJtu i ”owierzchni 

terenu za–mowanego ”rzez s—rzywowania dróg  

i ulic w celu zapewnienia wymaganych warun-

—ów widoczno`ci ”oziome– i ”ionowe–, 
4) szero—o`ć –ezdni oraz elementów ”rze—ro–u 

poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi 

dróg, 
5) ilo`ć w–azdów na drogę lo—alną ogranicza się 

do istnie–ących, dla nowych obie—tów nalewy orga-

nizować w–azdy na drogi niwe– s—lasyfi—owane, 
6) na terenach zabudowanych ustala się lo—a-

lizac–ę chodni—ów o minimalne– szero—o`ci 1,5 m, 
7) ”oza terenami zabudowanymi do”uszcza się 

lo—alizac–ę ciągów ”ieszo - rowerowych o mini-

malne– szero—o`ci 2,5 m. 
8. KD(D) - przeznaczenie podstawowe - drogi 

dojazdowe: 

1) ”oza terenem zabudowy szero—o`ć w li-
niach rozgranicza–ących - 10 m, 

2) na terenach obecnego zainwestowania za-

chowu–e się szero—o`ć w liniach rozgranicza–ą-
cych tak, jak obecnie; do”uszcza się ”oszerzenie 
na wniose— inwestora, ”o uzys—aniu zgody wJa-

`cicieli terenów ”rzylegJych, 
3) do”uszcza się zmianę —sztaJtu i ”owierzchni 

terenu za–mowanego ”rzez s—rzywowania dróg  
i ulic, w celu zapewnienia wymaganych warun-

—ów widoczno`ci ”oziomej i pionowej, 

4) szero—o`ć –ezdni oraz elementów ”rze—ro–u 
poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi 

dróg, 
5) na terenach zabudowanych ustala się lo—a-

lizac–ę chodni—ów o minimalne– szero—o`ci 1,5 m. 
9. KDPJ - przeznaczenie podstawowe - ciągi 

pieszo - jezdne: 

1) na terenach obecnego zainwestowania za-

chowu–e się szero—o`ć w liniach rozgranicza–ą-
cych ta—, –a— obecnie; do”uszcza się ”oszerzenie 
na wniose— inwestora, ”o uzys—aniu zgody wJa-

`cicieli terenów ”rzylegJych, 
2) na terenach zabudowanych ustala się loka-

lizac–ę chodni—ów o minimalne– szero—o`ci 1,5 m, 
3) ustala się –ezdnie utwardzone o minimalne– 

szero—o`ci 3,5 m, 
4) do”uszcza się –edno”rzestrzenne zagos”o-

darowanie –ezdni i ciągu ”ieszego. 
 

§ 12. Przeznaczenie i zasady zagospodarowa-

nia terenów zainwestowanych wsi Wojnowiczki 

1. MN - przeznaczenie podstawowe - tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

1) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) zabudowa zagrodowa, pod warunkiem nie 

”owodowania uciąwliwo`ci w stosun—u do ”rzyle-

gJych dziaJe— z zabudową miesz—aniową, 
c) zmiana s”osobu uwyt—owania istnie–ących 

obie—tów, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 
d) nieuciąwliwe fun—c–e usJugowe, zgodnie  

z ”rze”isami szczególnymi, 
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e) budyn—i gos”odarcze i garawe wbudowane, 
dobudowane lub wolnosto–ące, 

2) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyso—o`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz no-

wo realizowane– zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 
3 —ondygnac–i, w tym ”oddasze uwyt—owe, lecz 
nie więce– niw 9 m, 

b) ustala się dla nadbudowywanych, rozbu-

dowywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 
nowo realizowanej zabudowy dachy o syme-

trycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 30° - 45°,  
o ”o—ryciu dachów—ą ceramiczną lub innymi ma-

teriaJami o fa—turze dachów—o”odobnej, w odcie-

niach —olorów: czerwonego, brązowego lub czar-

nego, w nawiązaniu do zabudowy sąsiadu–ące–, 
c) budyn—i gos”odarcze i garawe o wyso—o`ci 

do 4 m; do”uszcza się stosowanie dachów –ed-

nos”adowych i ”Jas—ich, 
d) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 

do–`cia, do–azdy i mie–sca ”osto–owe nie więce– 
niw 70% ”owierzchni dziaJ—i, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwyt—ować –a—o biologicznie czynną. 

2. RM 1 - 8 - przeznaczenie podstawowe - te-

reny zabudowy zagrodowej: 

1) na rysun—u ”lanu oznaczono obie—ty ob–ęte 
ochroną —onserwators—ą, dla —tórych nalewy 
uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa —ulturo-

wego i zabyt—ów zawarte w § 6, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

c) nieuciąwliwe fun—c–e usJugowe, zgodnie  
z ”rze”isami szczególnymi, 

d) budyn—i gos”odarcze i garawe wbudowane, 
dobudowane lub wolnosto–ące, 

e) zmiana s”osobu uwyt—owania istnie–ących 
obie—tów, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

f) fun—c–e usJug —ultury na terenie RM 4, 
3) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu: 

a) wyso—o`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz no-

wo realizowanej zabudowy mieszkaniowej nie 

mowe ”rze—roczyć 3 —ondygnac–i, w tym ”odda-

sze uwyt—owe, lecz nie więce– niw 9 m, 
b) wyso—o`ć nadbudowywanych, rozbudo-

wywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 
nowo realizowanej zabudowy gospodarczej nie 

mowe ”rze—roczyć 3 —ondygnac–i, w tym ”odda-

sze uwyt—owe, lecz nie więce– niw 12 m, 
c) ustala się dla nadbudowywanych, rozbudo-

wywanych, przebudowywanych obie—tów oraz 
nowo realizowanej zabudowy dachy o syme-

trycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 30° - 45°,  
o ”o—ryciu dachów—ą ceramiczną lub innymi ma-

teriaJami o fa—turze dachów—o”odobne–, w odcie-

niach —olorów: czerwonego, brązowego lub czar-

nego, w nawiązaniu do zabudowy sąsiadu–ące–, 
d) ustala się dla nadbudowywanych, rozbu-

dowywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 
nowo realizowanej zabudowy gospodarczej dachy 

o symetrycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 20° - 
45°, o ”o—ryciu w odcieniach —olorów: czerwo-

nego, brązowego lub czarnego w nawiązaniu do 
zabudowy sąsiadu–ące–; do”uszcza się stosowa-

nie dachów –ednos”adowych i ”Jas—ich, 
e) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 

do–`cia, do–azdy i mie–sca ”osto–owe nie więce– 
niw 90% ”owierzchni dziaJ—i, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwyt—ować –a—o biologicznie czynną. 

3. UKS - przeznaczenie podstawowe - tereny 

obiektów sakralnych (ka”liczka): 
1) na rysun—u ”lanu oznaczono obie—t ob–ęty 

ochroną —onserwators—ą, dla —tórego nalewy 
uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa —ulturo-

wego i zabyt—ów zawarte w § 6, 
2) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) do”uszcza się remont, ”rzebudowę, rozbu-

dowę i realizac–ę nowych obie—tów, 
b) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 

do–`cia, do–azdy nie więce– niw 90% ”owierzchni 
dziaJ—i, ”ozostaJą czę`ć nalewy uwyt—ować –a—o 
biologicznie czynną. 

4. WS - przeznaczenie podstawowe - tereny 

wód ”owierzchniowych: 
1) zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się remont, ”rzebudowę, rozbu-

dowę i realizac–ę nowych obie—tów i urządzeL 
hydrotechnicznych, melioracy–nych oraz obie—tów 
infrastruktury technicznej, pod warunkiem ich 

zgodno`ci z obowiązu–ącymi ”rze”isami szczegól-

nymi, 

b) do”uszcza się li—widac–ę, ”rzesunięcie, 
”rzebudowę lub zarurowanie rowów melioracyj-

nych w uzgodnieniu z ich zarządcami, 
c) w ”rzy”ad—u li—widac–i lub ”rzesunięcia ro-

wu teren nalewy wJączyć do fun—c–i terenów są-
siednich. 

5. E - przeznaczenie podstawowe - tereny 

obiektów i urządzeL elektroenergetycznych (sta-

cja transformatorowa): 

1) uwyt—owanie zgodnie z obowiązu–ącymi 
”rze”isami szczególnymi, 

2) do”uszcza się realizac–ę nowych urządzeL  
i obie—tów ”od warun—iem ich zgodno`ci z obo-

wiązu–ącymi ”rze”isami szczególnymi. 
6. KD(Z) - przeznaczenie podstawowe - drogi 

zbiorcze: 

1) ”oza terenem zabudowy szero—o`ć w li-

niach rozgranicza–ących - 25 m, 

2) na terenach obecnego zainwestowania za-

chowu–e się szero—o`ć w liniach rozgranicza–ą-
cych ta—, –a— obecnie; do”uszcza się ”oszerzenie 
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na wniose— inwestora, ”o uzys—aniu zgody wJa-

`cicieli terenów ”rzylegJych, 
3) dopuszcza się zmianę —sztaJtu i ”owierzchni 

terenu za–mowanego ”rzez s—rzywowania dróg  
i ulic w celu zapewnienia wymaganych warun-

—ów widoczno`ci ”oziome– i ”ionowe–, 
4) szero—o`ć –ezdni oraz elementów ”rze—ro–u 

poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi 

dróg, 
5) ilo`ć w–azdów na drogę zbiorczą ogranicza 

się do niezbędnych; dla nowych obie—tów nalewy 
organizować w–azdy na drogi niwe– s—lasyfi—owa-

ne, 

6) na terenach zabudowanych ustala się lo—a-

lizac–ę chodni—ów o minimalne– szero—o`ci 1,5 m, 
7) poza terenami zabudowanymi do”uszcza się 

lo—alizac–ę ciągów ”ieszo - rowerowych o mini-

malne– szero—o`ci 2,5 m. 
7. KD(D) - przeznaczenie podstawowe - drogi 

dojazdowe: 

1) ”oza terenem zabudowy szero—o`ć w li-
niach rozgranicza–ących - 10 m, 

2) na terenach obecnego zainwestowania za-

chowu–e się szero—o`ć w liniach rozgranicza–ą-
cych ta—, –a— obecnie; do”uszcza się ”oszerzenie 
na wniose— inwestora, ”o uzys—aniu zgody wJa-

`cicieli terenów ”rzylegJych, 
3) do”uszcza się zmianę —sztaJtu i ”owierzchni 

terenu za–mowanego ”rzez s—rzywowania dróg  
i ulic, w celu zapewnienia wymaganych warun-

—ów widoczno`ci ”oziome– i ”ionowe–, 
4) szero—o`ć –ezdni oraz elementów ”rze—ro–u 

poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi 

dróg, 
5) na terenach zabudowanych ustala się lo—a-

lizac–ę chodni—ów o minimalne– szero—o`ci 1,5 m. 
8. KDPJ - przeznaczenie podstawowe - ciągi 

pieszo - jezdne: 

1) na terenach obecnego zainwestowania za-

chowu–e się szero—o`ć w liniach rozgranicza–ą-
cych ta—, –a— obecnie; do”uszcza się ”oszerzenie 
na wniose— inwestora, ”o uzys—aniu zgody wJa-

`cicieli terenów ”rzylegJych, 
2) na terenach zabudowanych ustala się lo—a-

lizac–ę chodni—ów o minimalne– szero—o`ci 1,5 m, 
3) ustala się –ezdnie utwardzone o minimalne– 

szero—o`ci 3,5 m, 
4) do”uszcza się –edno”rzestrzenne zagos”o-

darowanie –ezdni i ciągu pieszego. 

 

§ 13. Przeznaczenie i zasady zagospodarowa-

nia terenów zainwestowanych wsi Rogów 

1. MN 1 - 6 - przeznaczenie podstawowe - te-

reny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony konserwatorskiej oraz obie—ty ob–ęte 
ochroną —onserwators—ą, dla —tórych nalewy 
uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa —ulturo-

wego i zabyt—ów zawarte w § 6, 

2) tereny zdegradowane, wymaga–ące re—ul-

tywacji zagospodarowano w kierunku zabudowy 

miesz—aniowe– –ednorodzinne– i wJączono do tere-

nu MN 2, 

3) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) zabudowa zagrodowa, pod warunkiem nie 

”owodowania uciąwliwo`ci w stosun—u do ”rzyle-

gJych dziaJe— z zabudową miesz—aniową, 
c) zmiana s”osobu uwyt—owania istnie–ących 

obie—tów, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 
d) nieuciąwliwe fun—c–e usJugowe, zgodnie  

z ”rze”isami szczególnymi, 
e) budyn—i gos”odarcze i garawe wbudowane, 

dobudowane lub wolnosto–ące, 
4) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyso—o`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz no-

wo realizowane– zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 
3 —ondygnac–i, w tym ”oddasze uwyt—owe, lecz 
nie więce– niw 9 m, 

b) ustala się dla nadbudowywanych, rozbu-

dowywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 
nowo realizowanej zabudowy dachy o syme-

trycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 30° - 45°,  
o ”o—ryciu dachów—ą ceramiczną lub innymi ma-

teriaJami o fa—turze dachów—o”odobne–, w odcie-

niach —olorów: czerwonego, brązowego lub czar-

nego, w nawiązaniu do zabudowy sąsiadu–ące–, 
c) budyn—i gos”odarcze i garawe o wyso—o`ci 

do 4 m, o formie oraz kolorystyce dachu jak dach 

budyn—u miesz—alnego, do”uszcza się stosowanie 
dachów –ednos”adowych i ”Jas—ich, 

d) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 
do–`cia, do–azdy i mie–sca ”osto–owe nie więce– 
niw 70% ”owierzchni dziaJ—i, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwyt—ować –a—o biologicznie czynną. 

2. MU 1 - 2 - przeznaczenie podstawowe - tere-

ny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo - usJu-

gowej i usJugowej o nieuciąwliwym charakterze: 
1) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) garawe i budyn—i gos”odarcze wbudowane, 

dobudowane lub wolnosto–ące, 
c) zmiana s”osobu uwyt—owania istnie–ących 

obie—tów, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 
2) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu: 

a) wyso—o`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz no-

wo realizowane– zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 
3 —ondygnac–i, w tym ”oddasze uwyt—owe, lecz 
nie więce– niw 9 m, 

b) ustala się dla nadbudowywanych, rozbu-

dowywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 
nowo realizowanej zabudowy dachy o syme-

trycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 30° - 45°,  
o ”o—ryciu dachów—ą ceramiczną lub innymi ma-
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teriaJami o fa—turze dachów—o”odobne–, w odcie-

niach —olorów: czerwonego, brązowego lub czar-

nego, w nawiązaniu do zabudowy sąsiadu–ące–, 
c) budyn—i gos”odarcze i garawe o wyso—o`ci 

do 4 m, o formie oraz kolorystyce dachu jak dach 

budynku przeznaczenia podstawowego, dopusz-

cza się stosowanie dachów –ednos”adowych  
i ”Jas—ich, 

d) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 
do–`cia, do–azdy i mie–sca ”osto–owe nie więce– 
niw 70% ”owierzchni dziaJ—i, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwyt—ować –a—o biologicznie czynną. 

3. RM 1 - 3 - przeznaczenie podstawowe - te-

reny zabudowy zagrodowej: 

1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony —onserwators—ie– oraz obie—ty ob–ęte 
ochroną —onserwators—ą, dla —tórych nalewy 
uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa —ulturo-

wego i zabyt—ów zawarte w § 6, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

c) nieuciąwliwe fun—c–e usJugowe, zgodnie  
z ”rze”isami szczególnymi, 

d) budyn—i gos”odarcze i garawe wbudowane, 
dobudowane lub wolnosto–ące, 

e) zmiana s”osobu uwyt—owania istnie–ących 
obie—tów, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

3) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyso—o`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz no-

wo realizowanej zabudowy mieszkaniowej nie 

mowe ”rze—roczyć 3 —ondygnac–i, w tym ”odda-

sze uwyt—owe, lecz nie więce– niw 9 m, 
b) wyso—o`ć nadbudowywanych, rozbudo-

wywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 
nowo realizowanej zabudowy gospodarczej nie 

mowe ”rze—roczyć 3 —ondygnac–i, w tym ”odda-

sze uwyt—owe, lecz nie więce– niw 12 m, 
c) ustala się dla nadbudowywanych, rozbudo-

wywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 
nowo realizowanej zabudowy dachy o syme-

trycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 30° - 45°,  
o ”o—ryciu dachów—ą ceramiczną lub innymi ma-

teriaJami o fa—turze dachów—o”odobne–, w odcie-

niach —olorów: czerwonego, brązowego lub czar-

nego, w nawiązaniu do zabudowy sąsiadu–ące–, 
d) ustala się dla nadbudowywanych, rozbu-

dowywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 
nowo realizowanej zabudowy gospodarczej dachy 

o symetrycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 20° - 
45°, o ”o—ryciu w odcieniach —olorów: czerwo-

nego, brązowego lub czarnego w nawiązaniu do 
zabudowy sąsiadu–ące–; do”uszcza się stosowa-

nie dachów –ednos”adowych i ”Jas—ich, 
e) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 

do–`cia, do–azdy i mie–sca ”osto–owe nie więce– 

niw 70% ”owierzchni dziaJ—i, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwyt—ować –a—o biologicznie czynną. 

4. U - przeznaczenie podstawowe - tereny za-

budowy usJugowej: 
1) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

c) garawe i budynki gospodarcze wbudowane, 

dobudowane lub wolnosto–ące, 
d) zmiana s”osobu uwyt—owania istnie–ących 

obie—tów, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 
e) nieuciąwliwe fun—c–e usJugowe, zgodnie  

z ”rze”isami szczególnymi.  
2) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyso—o`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz no-

wo realizowane– zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 
3 —ondygnac–i, w tym ”oddasze uwyt—owe, lecz 
nie więce– niw 9 m, 

b) ustala się dla nadbudowywanych, rozbu-

dowywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 
nowo realizowanej zabudowy dachy o syme-

trycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 30° - 45°,  
o ”o—ryciu dachów—ą ceramiczną lub innymi ma-

teriaJami o fa—turze dachów—o”odobne–, w odcie-

niach —olorów: czerwonego, brązowego lub czar-

nego, w nawiązaniu do zabudowy sąsiadu–ące–, 
c) budyn—i gos”odarcze i garawe o wyso—o`ci 

do 4 m; do”uszcza się stosowanie dachów –ed-

nos”adowych i ”Jas—ich, 
d) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 

do–`cia, do–azdy i mie–sca ”osto–owe nie więce– 
niw 80% ”owierzchni dziaJ—i, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwyt—ować –a—o biologicznie czynną. 

5. UK - przeznaczenie podstawowe - tereny 

usJug kultury: 
1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony —onserwators—ie– oraz obie—ty ob–ęte 
ochroną —onserwators—ą, dla —tórych nalewy 
uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa —ulturo-

wego i zabyt—ów zawarte w § 6, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) funkcja mieszkaniowa, 

c) zmiana s”osobu uwyt—owania istnie–ących 
obie—tów, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

d) garawe i budyn—i gos”odarcze wbudowane, 
dobudowane lub wolnosto–ące, 

3) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyso—o`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz no-

wo realizowane– zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 
3 —ondygnac–i, w tym ”oddasze uwyt—owe, lecz 
nie więce– niw 9 m, 

b) ustala się dla nadbudowywanych, rozbu-

dowywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 
nowo realizowanej zabudowy dachy o syme-
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trycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 30° - 45°,  
o pokryciu dachów—ą ceramiczną lub innymi ma-

teriaJami o fa—turze dachów—o”odobne–, w odcie-

niach —olorów: czerwonego, brązowego lub czar-

nego, w nawiązaniu do zabudowy sąsiadu–ące–, 
c) budyn—i gos”odarcze i garawe o wyso—o`ci 

do 4 m; do”uszcza się stosowanie dachów –ed-

nos”adowych i ”Jas—ich, 
d) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 

do–`cia, do–azdy i mie–sca ”osto–owe nie więce– 
niw 80% ”owierzchni dziaJ—i, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwyt—ować –a—o biologicznie czynną. 

6. ZN - przeznaczenie podstawowe - tereny 

zieleni nieurządzonej: 
1) zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się uzu”eJnienia zieleni, 
b) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej na warunkach uzgodnionych  

z zarządcą terenu, 
c) ustala się za—az zabudowy i zagos”odaro-

wania terenu poza urządzeniami i obie—tami infra-

struktury technicznej. 

7. WS - przeznaczenie podstawowe - tereny 

wód ”owierzchniowych: 
1) zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się remont, ”rzebudowę, rozbu-

dowę i realizac–ę nowych obie—tów i urządzeL 
hydrotechnicznych, melioracy–nych oraz obie—tów 
infrastruktury technicznej, pod warunkiem ich 

zgodno`ci z obowiązu–ącymi ”rze”isami szczegól-

nymi, 

b) do”uszcza się li—widac–ę, ”rzesunięcie, 
”rzebudowę lub zarurowanie rowów melioracyj-

nych w uzgodnieniu z ich zarządcami, 
c) w ”rzy”ad—u li—widac–i lub ”rzesunięcia ro-

wu teren nalewy wJączyć do fun—c–i terenów są-
siednich. 

8. E - przeznaczenie podstawowe - tereny 

obiektów i urządzeL elektroenergetycznych (sta-

cja transformatorowa): 

1) uwyt—owanie zgodnie z obowiązu–ącymi 
przepisami szczególnymi, 

2) do”uszcza się realizac–ę nowych urządzeL  
i obie—tów, ”od warun—iem ich zgodno`ci z obo-

wiązu–ącymi ”rze”isami szczególnymi. 
9. KD(D) - przeznaczenie podstawowe - drogi 

dojazdowe: 

1) ”oza terenem zabudowy szero—o`ć w li-
niach rozgranicza–ących - 10 m, 

2) na terenach obecnego zainwestowania za-

chowu–e się szero—o`ć w liniach rozgranicza–ą-
cych ta—, –a— obecnie; do”uszcza się ”oszerzenie 
na wniose— inwestora, ”o uzys—aniu zgody wJa-

`cicieli terenów ”rzylegJych, 
3) do”uszcza się zmianę —sztaJtu i powierzchni 

terenu za–mowanego ”rzez s—rzywowania dróg  
i ulic, w celu zapewnienia wymaganych warun-

—ów widoczno`ci ”oziome– i ”ionowe–, 

4) szero—o`ć –ezdni oraz elementów ”rze—ro–u 
poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi 

dróg, 
5) na terenach zabudowanych ustala się lo—a-

lizac–ę chodni—ów o minimalne– szero—o`ci 1,5 m. 
10. KDPJ - przeznaczenie podstawowe - ciągi 

pieszo - jezdne: 

1) na terenach obecnego zainwestowania za-

chowu–e się szero—o`ć w liniach rozgranicza–ą-
cych ta—, –a— obecnie; do”uszcza się ”oszerzenie 

na wniose— inwestora, ”o uzys—aniu zgody wJa-

`cicieli terenów ”rzylegJych, 
2) na terenach zabudowanych ustala się lo—a-

lizac–ę chodni—ów o minimalne– szero—o`ci 1,5 m, 
3) ustala się –ezdnie utwardzone o minimalne– 

szero—o`ci 3,5 m, 
4) do”uszcza się jednoprzestrzenne zagospo-

darowanie –ezdni i ciągu ”ieszego. 
 

§ 14. Przeznaczenie i zasady zagospodarowa-

nia terenów zainwestowanych wsi varów 

1. MN 1 - 5 - przeznaczenie podstawowe - te-

reny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony —onserwators—ie– oraz obie—ty ob–ęte 
ochroną —onserwators—ą, dla —tórych nalewy 
uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa —ulturo-

wego i zabyt—ów zawarte w § 6, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) zabudowa zagrodowa, pod warunkiem nie 

”owodowania uciąwliwo`ci w stosun—u do ”rzyle-

gJych dziaJe— z zabudową miesz—aniową, 
c) zmiana s”osobu uwyt—owania istnie–ących 

obie—tów, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 
d) nieuciąwliwe fun—c–e usJugowe, zgodnie  

z przepisami szczególnymi, 
e) budyn—i gos”odarcze i garawe wbudowane, 

dobudowane lub wolnosto–ące, 
3) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyso—o`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz no-

wo realizowanej zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 
3 —ondygnac–i, w tym ”oddasze uwyt—owe, lecz 
nie więce– niw 9 m, 

b) ustala się dla nadbudowywanych, rozbu-

dowywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 
nowo realizowanej zabudowy dachy o syme-

trycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 30° - 45°,  
o ”o—ryciu dachów—ą ceramiczną lub innymi ma-

teriaJami o fa—turze dachów—o”odobne–, w odcie-

niach —olorów: czerwonego, brązowego lub czar-

nego, w nawiązaniu do zabudowy sąsiadu–ące–, 
c) budyn—i gos”odarcze i garawe o wyso—o`ci 

do 4 m, o formie oraz kolorystyce dachu jak dach 

budyn—u miesz—alnego, do”uszcza się stosowanie 
dachów –ednos”adowych i ”Jas—ich, 
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d) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 
do–`cia, do–azdy i mie–sca ”osto–owe nie więce– 
niw 70% ”owierzchni dziaJ—i, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwyt—ować –a—o biologicznie czynną. 

2. MU 1 - 2 - przeznaczenie podstawowe - te-

reny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo - 

usJugowej i usJugowej o nieuciąwliwym charakte-

rze: 

1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony —onserwators—ie– oraz obie—ty ob–ęte 
ochroną —onserwators—ą, dla —tórych nalewy 
uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa —ulturo-

wego i zabyt—ów zawarte w § 6, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) garawe i budyn—i gos”odarcze wbudowane, 

dobudowane lub wolnosto–ące, 
c) zmiana sposobu uwyt—owania istnie–ących 

obie—tów, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 
3) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyso—o`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz no-

wo realizowane– zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 
3 —ondygnac–i, w tym ”oddasze uwyt—owe, lecz 
nie więce– niw 9 m, 

b) ustala się dla nadbudowywanych, rozbu-

dowywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 
nowo realizowanej zabudowy dachy o syme-

trycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 30° - 45°,  
o pokryciu dachów—ą ceramiczną lub innymi ma-

teriaJami o fa—turze dachów—o”odobne–, w odcie-

niach —olorów: czerwonego, brązowego lub czar-

nego, w nawiązaniu do zabudowy sąsiadu–ące–, 
c) budyn—i gos”odarcze i garawe o wyso—o`ci 

do 4 m, o formie oraz kolorystyce dachu jak dach 

budynku przeznaczenia podstawowego, dopusz-

cza się stosowanie dachów –ednos”adowych  
i ”Jas—ich, 

d) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 
do–`cia, do–azdy i mie–sca ”osto–owe nie więce– 
niw 80% ”owierzchni dziaJ—i, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwyt—ować –a—o biologicznie czynną. 

3. P 1 - 2 - przeznaczenie podstawowe - tere-

ny dziaJalno`ci ”rodukcyjnej: 
1) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) fun—c–a usJugowa, 
c) funkcja administracyjno - socjalna, 

d) funkcja mieszkaniowa, 

e) garawe i budynki gospodarcze wbudowane, 

dobudowane lub wolnosto–ące, 
f) elementy re—lamowe trwale związane z te-

renem, 

g) zmiana s”osobu uwyt—owania istnie–ących 
obie—tów, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

h) nieuciąwliwe fun—c–e usJugowe, zgodnie  
z przepisami szczególnymi. 

2) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyso—o`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz no-

wo realizowane– zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 
3 —ondygnac–i, w tym ”oddasze uwyt—owe, lecz 
nie więce– niw 12 m, 

b) ustala się dla nadbudowywanych, rozbu-

dowywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 
nowo realizowanej zabudowy dachy o syme-

trycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 30° - 45°,  
o ”o—ryciu dachów—ą ceramiczną lub innymi ma-

teriaJami o fa—turze dachów—o”odobnej, w odcie-

niach —olorów: czerwonego, brązowego lub czar-

nego, w nawiązaniu do zabudowy sąsiadu–ące–; 
do”uszcza się stosowanie dachów –ednos”ado-

wych i ”Jas—ich, 
c) wzdJuw granic z terenami o inne– fun—c–i na-

lewy ”rzewidzieć zieleL izolacy–ną, równogatun—o-

wą o charakterze ozdobnym, 

d) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 
do–`cia, do–azdy i mie–sca ”osto–owe nie więce– 
niw 90% ”owierzchni dziaJ—i, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwyt—ować –a—o biologicznie czynną. 

4. UKS - przeznaczenie podstawowe - tereny 

obiektów sakralnych (kapliczka): 

1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony —onserwators—ie– oraz obie—t ob–ęty 
ochroną —onserwators—ą, dla —tórego nalewy 
uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa —ulturo-

wego i zabyt—ów zawarte w § 6, 
2) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu: 

a) remont, przebudowa i rozbudowa istnieją-
cego obiektu z zachowaniem formy architekto-

nicznej, 

b) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 
do–`cia, do–azdy nie więce– niw 90% ”owierzchni 
dziaJ—i, ”ozostaJą czę`ć nalewy uwyt—ować –a—o 
biologicznie czynną. 

5. ZP 1- 2 - przeznaczenie podstawowe - tere-

ny zieleni urządzonej (”ark): 
1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony —onserwators—ie–, dla —tóre– nalewy 
uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa —ulturo-

wego i zabyt—ów zawarte w § 6, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) zabudowa usJugowa o nieuciąwliwym charak-

terze, uzu”eJnia–ąca ”rzeznaczenie ”odstawowe, 
c) tereny dla potrzeb sportu i rekreacji wraz  

z urządzeniami związanymi z ich obsJugą, 
d) nowe sieci uzbrojenia podziemnego oraz lo-

—alizac–a urządzeL infrastru—tury techniczne–, 
3) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) ”rzy nasadzeniach drzew i —rzewów nalewy 
uwzględnić elementy —ra–obrazowe oraz gatun—i 
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rodzime wJa`ciwe dla siedlis— obszaru ob–ętego 
planem, 

b) ustala się za—az stosowania nawierzchni 
ciągów —omuni—acy–nych z materiaJów wodosz-

czelnych, 

c) ”rowadzenie nowych odcin—ów sieci uzbro-

–enia ”odziemnego oraz lo—alizac–a urządzeL infra-

struktury technicznej, w s”osób nie degradu–ący 
walorów estetycznych i —ra–obrazowych terenu, 
zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

d) wyso—o`ć nowe– zabudowy nie mowe ”rze-

—roczyć 1 —ondygnac–i, lecz nie więce– niw 6 m, 
e) ustala się dla zabudowy dachy o syme-

trycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach do 45°,  
o ”o—ryciu w odcieniach —olorów: czerwonego, 
brązowego lub czarnego, w nawiązaniu do zabu-

dowy sąsiadu–ące–, 
f) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 

do–`cia, do–azdy i mie–sca ”osto–owe nie więce– 
niw 10% ”owierzchni dziaJ—i. 

6. WS - przeznaczenie podstawowe - tereny 

wód ”owierzchniowych: 
1) zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się remont, ”rzebudowę, rozbu-

dowę i realizac–ę nowych obie—tów i urządzeL 
hydrotechnicznych, melioracy–nych oraz obie—tów 
infrastruktury technicznej, pod warunkiem ich 

zgodno`ci z obowiązu–ącymi ”rze”isami szczegól-

nymi, 

b) do”uszcza się li—widac–ę, ”rzesunięcie, 
”rzebudowę lub zarurowanie rowów melioracyj-

nych w uzgodnieniu z ich zarządcami, 
c) w ”rzy”ad—u li—widac–i lub ”rzesunięcia ro-

wu teren nalewy wJączyć do fun—c–i terenów są-
siednich. 

7. E - przeznaczenie podstawowe - tereny 

obiektów i urządzeL elektroenergetycznych (sta-

cja transformatorowa): 

1) uwyt—owanie zgodnie z obowiązu–ącymi 
”rze”isami szczególnymi, 

2) do”uszcza się realizac–ę nowych urządzeL  
i obie—tów ”od warun—iem ich zgodno`ci z obo-

wiązu–ącymi ”rze”isami szczególnymi. 
8. KD(D) - przeznaczenie podstawowe - drogi 

dojazdowe: 

1) ”oza terenem zabudowy szero—o`ć w li-
niach rozgranicza–ących ｦ 10 m, 

2) na terenach obecnego zainwestowania za-

chowuje się szero—o`ć w liniach rozgranicza–ą-
cych ta—, –a— obecnie; do”uszcza się ”oszerzenie 
na wniose— inwestora, ”o uzys—aniu zgody wJa-

`cicieli terenów ”rzylegJych, 
3) do”uszcza się zmianę —sztaJtu i ”owierzchni 

terenu za–mowanego ”rzez s—rzywowania dróg  
i ulic, w celu zapewnienia wymaganych warun-

—ów widoczno`ci ”oziome– i ”ionowe–, 
4) szero—o`ć –ezdni oraz elementów ”rze—ro–u 

poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi 

dróg, 

5) na terenach zabudowanych ustala się lo—a-

lizac–ę chodni—ów o minimalne– szero—o`ci 1,5 m. 

9. KDPJ - przeznaczenie podstawowe - ciągi 
pieszo - jezdne: 

1) na terenach obecnego zainwestowania za-

chowu–e się szero—o`ć w liniach rozgranicza–ą-
cych ta—, –a— obecnie; do”uszcza się ”oszerzenie 
na wniose— inwestora, ”o uzys—aniu zgody wJa-

`cicieli terenów ”rzylegJych, 
2) na terenach zabudowanych ustala się lo—a-

lizac–ę chodni—ów o minimalne– szero—o`ci 1,5 m, 
3) ustala się –ezdnie utwardzone o minimalne– 

szero—o`ci 3,5 m, 
4) do”uszcza się –edno”rzestrzenne zagos”o-

darowanie –ezdni i ciągu ”ieszego. 
 

§ 15. Przeznaczenie i zasady zagospodarowa-

nia terenów zainwestowanych wsi Bogdanów 

1. MW - przeznaczenie podstawowe - tereny 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 

1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony —onserwators—ie–, dla —tóre– nalewy 
uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa —ulturo-

wego i zabyt—ów zawarte w § 6, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) nieuciąwliwe fun—c–e usJugowe, zgodnie  

z ”rze”isami szczególnymi, 
c) budyn—i gos”odarcze i garawe dobudowane 

lub wolnosto–ące, trwale związane z gruntem, 
”oJączone w –ednorodny zes”óJ obie—tów, 

d) zmiana s”osobu uwyt—owania istnie–ących 
obie—tów, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

3) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyso—o`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz no-

wo realizowanej zabudowy mieszkaniowej nie 

mowe ”rze—roczyć 4 —ondygnac–i, w tym ”odda-

sze uwyt—owe, lecz nie więce– niw 14 m, 
b) ustala się dla nadbudowywanych, rozbu-

dowywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 

nowo realizowanej zabudowy dachy o syme-

trycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 30° - 45°,  
o ”o—ryciu dachów—ą ceramiczną w odcieniach 
—olorów: czerwonego, brązowego lub czarnego, 
w nawiązaniu do zabudowy sąsiadu–ące–, 

c) do”uszcza się zachowanie w remontowa-

nych budyn—ach miesz—alnych dachów ”Jas—ich, 
d) budyn—i gos”odarcze i garawe o wyso—o`ci 

do 4 m, o formie oraz kolorystyce jak dach bu-

dyn—u miesz—alnego, do”uszcza się stosowanie 
dachów –ednos”adowych i ”Jas—ich, 

e) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 
do–`cia, do–azdy i mie–sca ”osto–owe nie więce– 
niw 90 % ”owierzchni dziaJ—i, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwyt—ować –a—o biologicznie czynną. 
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2. MN 1 - 3 - przeznaczenie podstawowe - te-

reny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony —onserwators—ie– oraz obie—ty ob–ęte 
ochroną —onserwators—ą, dla —tórych nalewy 
uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa —ulturo-

wego i zabyt—ów zawarte w § 6, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) zabudowa zagrodowa, pod warunkiem nie 

”owodowania uciąwliwo`ci w stosun—u do ”rzyle-

gJych dziaJe— z zabudową miesz—aniową, 
c) zmiana s”osobu uwyt—owania istnie–ących 

obie—tów, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 
d) nieuciąwliwe fun—c–e usJugowe, zgodnie  

z przepisami szczególnymi, 
e) budyn—i gos”odarcze i garawe wbudowane, 

dobudowane lub wolnosto–ące, 
3) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyso—o`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz no-

wo realizowane– zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 
3 —ondygnac–i, w tym ”oddasze uwyt—owe, lecz 
nie więce– niw 9 m, 

b) ustala się dla nadbudowywanych, rozbu-

dowywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 
nowo realizowanej zabudowy dachy o syme-

trycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 30° - 45°,  
o pokryciu dachów—ą ceramiczną lub innymi ma-

teriaJami o fa—turze dachów—o”odobne–, w odcie-

niach —olorów: czerwonego, brązowego lub czar-

nego, w nawiązaniu do zabudowy sąsiadu–ące–, 
c) budyn—i gos”odarcze i garawe o wyso—o`ci 

do 4 m, o formie oraz kolorystyce dachu jak dach 

budyn—u miesz—alnego, do”uszcza się stosowanie 
dachów –ednos”adowych i ”Jas—ich, 

d) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 
do–`cia, do–azdy i mie–sca ”osto–owe nie więce– 
niw 70% ”owierzchni dziaJ—i, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwyt—ować –a—o biologicznie czynną. 

3. MU - przeznaczenie podstawowe - tereny 

zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo - usJu-

gowej i usJugowej o nieuciąwliwym charakterze: 
1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony —onserwators—ie– oraz obie—ty ob–ęte 
ochroną —onserwators—ą, dla —tórych nalewy 
uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa —ulturo-

wego i zabyt—ów zawarte w § 6, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) garawe i budyn—i gos”odarcze wbudowane, 

dobudowane lub wolnosto–ące, 
c) zmiana sposobu uwyt—owania istnie–ących 

obie—tów, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 
3) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyso—o`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz no-

wo realizowane– zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 
3 —ondygnac–i, w tym ”oddasze uwyt—owe, lecz 
nie więce– niw 9 m, 

b) ustala się dla nadbudowywanych, rozbu-

dowywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 
nowo realizowanej zabudowy dachy o syme-

trycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 30° - 45°,  
o ”o—ryciu dachów—ą ceramiczną lub innymi ma-

teriaJami o fa—turze dachów—o”odobne–, w odcie-

niach —olorów: czerwonego, brązowego lub czar-

nego, w nawiązaniu do zabudowy sąsiadu–ące–, 
c) budyn—i gos”odarcze i garawe o wyso—o`ci 

do 4 m, o formie oraz kolorystyce dachu jak dach 

budynku przeznaczenia podstawowego, dopusz-

cza się stosowanie dachów –ednos”adowych  
i ”Jas—ich, 

d) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 
do–`cia, do–azdy i mie–sca ”osto–owe nie więce– 
niw 80% ”owierzchni dziaJ—i, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwyt—ować –a—o biologicznie czynną. 

4. RM 1 - 11 - przeznaczenie podstawowe - 

tereny zabudowy zagrodowej: 

1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony —onserwators—ie– oraz obie—ty ob–ęte 
ochroną —onserwators—ą, dla —tórych nalewy 
uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa —ulturo-

wego i zabyt—ów zawarte w § 6, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

c) nieuciąwliwe fun—c–e usJugowe, zgodnie  
z ”rze”isami szczególnymi, 

d) budyn—i gos”odarcze i garawe wbudowane, 
dobudowane lub wolnosto–ące, 

e) zmiana s”osobu uwyt—owania istnie–ących 
obie—tów, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

f) na terenie RM 11 do”uszcza się lo—alizac–ę 
hodowlanych stawów rybac—ich, 

3) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyso—o`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz no-

wo realizowanej zabudowy mieszkaniowej nie 

mowe ”rze—roczyć 3 —ondygnac–i, w tym ”odda-

sze uwyt—owe, lecz nie więce– niw 9 m, 
b) wyso—o`ć nadbudowywanych, rozbudo-

wywanych, przebudowywanych obie—tów oraz 
nowo realizowanej zabudowy gospodarczej nie 

mowe ”rze—roczyć 3 —ondygnac–i, w tym ”odda-

sze uwyt—owe, lecz nie więce– niw 12 m, 
c) ustala się dla nadbudowywanych, rozbudo-

wywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 
nowo realizowanej zabudowy dachy o syme-

trycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 30° - 45°,  
o ”o—ryciu dachów—ą ceramiczną lub innymi ma-

teriaJami o fa—turze dachów—o”odobne–, w odcie-

niach —olorów: czerwonego, brązowego lub czar-

nego, w nawiązaniu do zabudowy sąsiadu–ące–, 
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d) ustala się dla nadbudowywanych, rozbu-

dowywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 
nowo realizowanej zabudowy gospodarczej dachy 

o symetrycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 20° - 
45°, o ”o—ryciu w odcieniach —olorów: czerwo-

nego, brązowego lub czarnego w nawiązaniu do 
zabudowy sąsiadu–ące–; do”uszcza się stosowa-

nie dachów –ednos”adowych i ”Jas—ich, 
e) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 

do–`cia, do–azdy i mie–sca ”osto–owe nie więce– 
niw 90% ”owierzchni dziaJ—i, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwyt—ować –a—o biologicznie czynną. 

5. UKS - przeznaczenie podstawowe - tereny 

obiektów sakralnych (ka”liczka): 
1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony —onserwators—ie– oraz obie—t ob–ęty 
ochroną —onserwators—ą, dla —tórego nalewy 
uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa —ulturo-

wego i zabyt—ów zawarte w § 6, 
2) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) remont, przebudowa i rozbudowa istnieją-
cego obiektu sakralnego, z zachowaniem formy 

architektonicznej, 

b) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 
do–`cia, do–azdy nie więce– niw 90% ”owierzchni 
dziaJ—i, ”ozostaJą czę`ć nalewy uwyt—ować –a—o 
biologicznie czynną. 

6. RU - przeznaczenie podstawowe - tereny 

”rodukcji i obsJugi rolnej: 
1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony —onserwators—ie– oraz obie—ty ob–ęte 
ochroną —onserwators—ą, dla —tórych nalewy 
uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa —ulturo-

wego i zabyt—ów zawarte w § 6, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) funkcja mieszkaniowa, 

c) uciąwliwe i nieuciąwliwe fun—c–e usJugowe, 
zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

d) zmiana s”osobu uwyt—owania istnie–ących 
obie—tów, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

e) elementy re—lamowe trwale związane z te-

renem, 

f) zalesienie ”ozostaJego terenu, nie wykorzy-

stanego do produkcji rolniczej w hodowlanych 

stawach rybackich, 

3) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyso—o`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz no-

wo realizowane– zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 
3 —ondygnac–i, w tym ”oddasze uwyt—owe, lecz 
nie więce– niw 12 m, 

b) ustala się dla nadbudowywanych, rozbu-

dowywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 
nowo realizowanej zabudowy dachy o syme-

trycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 20° - 45°,  
o pokryciu w odcieniach —olorów: czerwonego, 

brązowego lub czarnego, w nawiązaniu do zabu-

dowy sąsiadu–ące–, 
c) do”uszcza się stosowanie dachów –edno-

s”adowych i ”Jas—ich w budyn—ach ”rodu—cyj-

nych, magazynowych, warsztatowych i rzemie`l-

niczych, 

d) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 
do–`cia, do–azdy i mie–sca ”osto–owe nie więce– 
niw 80% ”owierzchni dziaJ—i, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwyt—ować –a—o biologicznie czynną, 

e) wzdJuw granic z terenami o inne– fun—c–i na-

lewy ”rzewidzieć zieleL ozdobną, równogatun—ową 
o charakterze izolacyjnym. 

7. US - przeznaczenie podstawowe - tereny 

sportu i rekreacji: 

1) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) zabudowa usJugowa uzu”eJnia–ąca ”rzezna-

czenie podstawowe, 

2) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyso—o`ć zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 
1 —ondygnac–i, lecz nie więce– niw 6 m, 

b) ustala się dla zabudowy dachy o syme-

trycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 18° - 35°,  
o ”o—ryciu w odcieniach —olorów: czerwonego, 
brązowego lub czarnego, w nawiązaniu do zabu-

dowy sąsiadu–ące–, 
c) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 

do–`cia, do–azdy i mie–sca ”osto–owe nie więce– 
niw 10% ”owierzchni dziaJ—i, 

d) ustala się co na–mnie– 30% ”owierzchni 
dziaJ—i –a—o ”owierzchnię biologicznie czynną, 

8. ZN 1 - 3 - przeznaczenie podstawowe - te-

reny zieleni nieurządzonej: 
1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony —onserwators—ie– oraz obie—ty ob–ęte 
ochroną —onserwators—ą, dla —tórych nalewy 
uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa —ulturo-

wego i zabyt—ów zawarte w § 6, 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się uzu”eJnienia zieleni w s”osób 
nie narusza–ący istnie–ących warto`ci `rodowis—a 
przyrodniczego, 

b) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej na warunkach uzgodnionych  

z zarządcą terenu, 

c) ustala się za—az zabudowy i zagos”odaro-

wania terenu ”oza urządzeniami i obie—tami infra-

struktury technicznej, 

d) do”uszcza się mowliwo`ć w”rowadzenia 
pieszo - rowerowych ciągów s”acerowych oraz 
obie—tów sJuwących obsJudze turysty—i (wiaty, 
wiewe wido—owe), ”od warun—iem wcze`nie–sze-

go uzgodnienia z zarządcą terenu. 
9. WS - przeznaczenie podstawowe - tereny 

wód ”owierzchniowych: 
1) zasady zagospodarowania terenu: 
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a) do”uszcza się remont, ”rzebudowę, rozbudo-

wę i realizac–ę nowych obie—tów i urządzeL hydro-

technicznych, melioracy–nych oraz obie—tów infra-

stru—tury techniczne–, ”od warun—iem ich zgodno`ci 
z obowiązu–ącymi ”rze”isami szczególnymi, 

b) do”uszcza się li—widac–ę, ”rzesunięcie, 
”rzebudowę lub zarurowanie rowów melioracyj-

nych w uzgodnieniu z ich zarządcami, 
c) w ”rzy”ad—u li—widac–i lub ”rzesunięcia ro-

wu teren nalewy wJączyć do fun—c–i terenów są-
siednich. 

10. E - przeznaczenie podstawowe - tereny 

obiektów i urządzeL elektroenergetycznych (sta-

cja transformatorowa): 

1) uwyt—owanie zgodnie z obowiązu–ącymi 
”rze”isami szczególnymi, 

2) do”uszcza się realizac–ę nowych urządzeL  
i obie—tów ”od warun—iem ich zgodno`ci z obo-

wiązu–ącymi ”rze”isami szczególnymi. 
11. KD(Z) - przeznaczenie podstawowe - drogi 

zbiorcze: 

1) ”oza terenem zabudowy szero—o`ć w li-
niach rozgranicza–ących - 25 m, 

2) na terenach obecnego zainwestowania za-

chowu–e się szero—o`ć w liniach rozgranicza–ą-
cych ta—, –a— obecnie; do”uszcza się ”oszerzenie 
na wniose— inwestora, ”o uzys—aniu zgody wJa-

`cicieli terenów ”rzylegJych, 
3) do”uszcza się zmianę —sztaJtu i ”owierzchni 

terenu za–mowanego ”rzez s—rzywowania dróg  
i ulic w celu zapewnienia wymaganych warun-

—ów widoczno`ci ”oziome– i ”ionowe–, 
4) szero—o`ć –ezdni oraz elementów ”rze—ro–u 

poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi 

dróg, 
5) ilo`ć w–azdów na drogę zbiorczą ogranicza 

się do niezbędnych; dla nowych obie—tów nalewy 
organizować w–azdy na drogi niwe– s—lasyfi—owane, 

6) na terenach zabudowanych ustala się lo—a-

lizac–ę chodni—ów o minimalne– szero—o`ci 1,5 m, 
7) poza terenami zabudowanymi do”uszcza się 

lo—alizac–ę ciągów ”ieszo - rowerowych o mini-

malne– szero—o`ci 2,5 m. 
12. KD(D) - przeznaczenie podstawowe - drogi 

dojazdowe: 

1) ”oza terenem zabudowy szero—o`ć w li-
niach rozgranicza–ących - 10 m, 

2) na terenach obecnego zainwestowania za-

chowu–e się szero—o`ć w liniach rozgranicza–ą-
cych ta—, –a— obecnie; do”uszcza się ”oszerzenie 
na wniose— inwestora, ”o uzys—aniu zgody wJa-

`cicieli terenów ”rzylegJych, 
3) do”uszcza się zmianę —sztaJtu i ”owierzchni 

terenu za–mowanego ”rzez s—rzywowania dróg  
i ulic, w celu zapewnienia wymaganych warun-

—ów widoczno`ci ”oziome– i ”ionowe–, 
4) szero—o`ć –ezdni oraz elementów ”rze—ro–u 

poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi 

dróg, 

5) na terenach zabudowanych ustala się lo—a-

lizac–ę chodni—ów o minimalne– szero—o`ci 1,5 m. 
13. KDPJ - przeznaczenie podstawowe - ciągi 

pieszo - jezdne: 

1) na terenach obecnego zainwestowania za-

chowu–e się szero—o`ć w liniach rozgranicza–ą-
cych ta—, –a— obecnie; do”uszcza się ”oszerzenie 
na wniose— inwestora, ”o uzys—aniu zgody wJa-

`cicieli terenów ”rzylegJych, 
2) na terenach zabudowanych ustala się lo—a-

lizac–ę chodni—ów o minimalne– szero—o`ci 1,5 m, 
3) ustala się –ezdnie utwardzone o minimalne– 

szero—o`ci 3,5 m, 
4) do”uszcza się –edno”rzestrzenne zagos”o-

darowanie –ezdni i ciągu pieszego. 

 

§ 16. Przeznaczenie i zasady zagospodarowa-

nia terenów zainwestowanych wsi MikoJajowa 

1. MW - przeznaczenie podstawowe - tereny 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej: 

1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony —onserwators—ie–, dla —tóre– nalewy 
uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa —ulturo-

wego i zabyt—ów zawarte w § 6, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) budyn—i gos”odarcze i garawe dobudowane 

lub wolnosto–ące, trwale związane z gruntem, 
”oJączone w –ednorodny zes”óJ obie—tów, 

c) zmiana s”osobu uwyt—owania istnie–ących 
obie—tów, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

d) fun—c–a usJug —ultury, 
e) nieuciąwliwe fun—c–e usJugowe, zgodne  

z ”rze”isami szczególnymi, 
3) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyso—o`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz no-

wo realizowanej zabudowy mieszkaniowej nie 

mowe ”rze—roczyć 4 —ondygnac–i, w tym ”odda-

sze uwyt—owe, lecz nie więce– niw 14 m, 
b) ustala się dla nadbudowywanych, rozbu-

dowywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 
nowo realizowanej zabudowy dachy o syme-

trycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 30° - 45°,  
o ”o—ryciu dachów—ą ceramiczną w odcieniach 
—olorów: czerwonego, brązowego lub czarnego, 
w nawiązaniu do zabudowy sąsiadu–ące–, 

c) do”uszcza się zachowanie w remontowa-

nych budyn—ach miesz—alnych dachów ”Jas—ich, 
d) budyn—i gos”odarcze i garawe o wyso—o`ci 

do 4 m, o formie oraz kolorystyce jak dach bu-

dyn—u miesz—alnego, do”uszcza się stosowanie 
dachów –ednos”adowych i ”Jas—ich, 

e) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 
do–`cia, do–azdy i mie–sca ”osto–owe nie więce– 
niw 90% ”owierzchni dziaJ—i, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwyt—ować –a—o biologicznie czynną. 
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2. MN 1 - 14 - przeznaczenie podstawowe - 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony —onserwators—ie– oraz obie—ty ob–ęte 
ochroną —onserwators—ą, dla —tórych nalewy 
uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa —ulturo-

wego i zabyt—ów zawarte w § 6, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) zabudowa zagrodowa, pod warunkiem nie 

”owodowania uciąwliwo`ci w stosun—u do ”rzyle-

gJych dziaJe— z zabudową miesz—aniową, 
c) zmiana s”osobu uwyt—owania istnie–ących 

obie—tów, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 
d) nieuciąwliwe fun—c–e usJugowe, zgodnie  

z ”rze”isami szczególnymi, 
e) budyn—i gos”odarcze i garawe wbudowane, 

dobudowane lub wolnosto–ące, 
3) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyso—o`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz no-

wo realizowane– zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 
3 —ondygnac–i, w tym ”oddasze uwyt—owe, lecz 
nie więce– niw 9 m, 

b) ustala się dla nadbudowywanych, rozbu-

dowywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 
nowo realizowanej zabudowy dachy o syme-

trycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 30° - 45°,  
o ”o—ryciu dachów—ą ceramiczną lub innymi ma-

teriaJami o fa—turze dachów—o”odobne–, w odcie-

niach —olorów: czerwonego, brązowego lub czar-

nego, w nawiązaniu do zabudowy sąsiadu–ące–, 
c) budyn—i gos”odarcze i garawe o wyso—o`ci 

do 4 m, o formie oraz kolorystyce dachu jak dach 

budyn—u miesz—alnego, do”uszcza się stosowanie 
dachów –ednos”adowych i ”Jas—ich, 

d) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 
do–`cia, do–azdy i mie–sca ”osto–owe nie więce– 
niw 70% ”owierzchni dziaJ—i, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwyt—ować –a—o biologicznie czynną. 

3. MU - przeznaczenie podstawowe - tereny 

zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo - usJu-

gowej i usJugowej o nieuciąwliwym charakterze: 
1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony konserwatorskiej oraz obiekty ob–ęte 
ochroną —onserwators—ą, dla —tórych nalewy 
uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa —ulturo-

wego i zabyt—ów zawarte w § 6, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) garawe i budyn—i gos”odarcze wbudowane, 

dobudowane lub wolnosto–ące, 

c) zmiana s”osobu uwyt—owania istnie–ących 
obie—tów, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

3) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyso—o`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz no-

wo realizowanej zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 
3 —ondygnac–i, w tym ”oddasze uwyt—owe, lecz 
nie więce– niw 12 m, 

b) ustala się dla nadbudowywanych, rozbu-

dowywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 
nowo realizowanej zabudowy dachy o syme-

trycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 30° - 45°,  
o ”o—ryciu dachów—ą ceramiczną lub innymi ma-

teriaJami o fa—turze dachów—o”odobne–, w odcie-

niach —olorów: czerwonego, brązowego lub czar-

nego, w nawiązaniu do zabudowy sąsiadu–ące–, 
c) budyn—i gos”odarcze i garawe o wyso—o`ci 

do 4 m, o formie oraz kolorystyce dachu jak dach 

budynku przeznaczenia podstawowego, dopusz-

cza się stosowanie dachów –ednos”adowych  
i ”Jas—ich, 

d) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 
do–`cia, do–azdy i mie–sca ”osto–owe nie więce– 
niw 80% ”owierzchni dziaJ—i, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwyt—ować –a—o biologicznie czynną. 

4. RM 1 - 6 - przeznaczenie podstawowe - te-

reny zabudowy zagrodowej: 

1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony —onserwators—ie– oraz obie—ty ob–ęte 
ochroną —onserwators—ą, dla —tórych nalewy 
uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa kulturo-

wego i zabyt—ów zawarte w § 6, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

c) nieuciąwliwe fun—c–e usJugowe, zgodnie  
z ”rze”isami szczególnymi, 

d) budynki gospodarcze i garawe wbudowane, 
dobudowane lub wolnosto–ące, 

e) zmiana s”osobu uwyt—owania istnie–ących 
obie—tów, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

3) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyso—o`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, przebudowywanych obie—tów orao reali-
zowane– zabudowy miesz—aniowe– nie mowe ”rze-

—roczyć 3 —ondygnac–i, w tym ”oddasze uwyt—o-

we, lecz nie więce– niw 9 m, 
b) wyso—o`ć nadbudowywanych, rozbudo-

wywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 
nowo realizowanej zabudowy gospodarczej nie 

mowe ”rze—roczyć 3 —ondygnac–i, w tym ”odda-

sze uwyt—owe, lecz nie więce– niw 12 m, 
c) ustala się dla nadbudowywanych, rozbudo-

wywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 
nowo realizowanej zabudowy dachy o syme-

trycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 30° - 45°,  
o ”o—ryciu dachów—ą ceramiczną lub innymi ma-

teriaJami o fa—turze dachów—o”odobne–, w odcie-

niach —olorów: czerwonego, brązowego lub czar-

nego, w nawiązaniu do zabudowy sąsiadu–ące–, 
d) ustala się dla nadbudowywanych, rozbu-

dowywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 

nowo realizowanej zabudowy gospodarczej dachy 
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o symetrycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 20° - 
45°, o ”o—ryciu w odcieniach —olorów: czerwo-

nego, brązowego lub czarnego w nawiązaniu do 
zabudowy sąsiadu–ące–; do”uszcza się stosowa-

nie dachów –ednos”adowych i ”Jas—ich, 
e) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 

do–`cia, do–azdy i mie–sca ”osto–owe nie więce– 
niw 90% ”owierzchni dziaJ—i, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwyt—ować –a—o biologicznie czynną. 

5. UKS - przeznaczenie podstawowe - tereny 

obiektów sakralnych (ka”liczka): 
1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony —onserwators—ie– oraz obie—t ob–ęty 
ochroną —onserwators—ą, dla —tórego nalewy 
uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa —ulturo-

wego i zabyt—ów zawarte w § 6, 
2) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) remont, przebudowa i rozbudowa istnieją-
cego obiektu sakralnego, z zachowaniem formy 

architektonicznej, 

b) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 
do–`cia, do–azdy nie więce– niw 90% ”owierzchni 
dziaJ—i, ”ozostaJą czę`ć nalewy uwyt—ować –a—o 
biologicznie czynną. 

6. RU 1- 2 - przeznaczenie podstawowe - te-

reny ”rodukcji i obsJugi rolnej: 
1) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) funkcja mieszkaniowa, 

c) zmiana s”osobu uwyt—owania istnie–ących 
obie—tów, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

d) elementy re—lamowe trwale związane z te-

renem, 

e) uciąwliwe i nieuciąwliwe fun—c–e usJugowe, 
zgodnie z ”rze”isami szczególnymi. 

2) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyso—o`ć nadbudowywanych, rozbudowy-

wanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz no-

wo realizowane– zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 
3 —ondygnac–i, w tym ”oddasze uwyt—owe, lecz 
nie więce– niw 12 m, 

b) ustala się dla nadbudowywanych, rozbu-

dowywanych, ”rzebudowywanych obie—tów oraz 

nowo realizowanej zabudowy dachy o syme-

trycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 20° - 45°,  
o ”o—ryciu w odcieniach —olorów: czerwonego, 
brązowego lub czarnego, w nawiązaniu do zabu-

dowy sąsiadu–ące–, 
c) do”uszcza się stosowanie dachów –edno-

s”adowych i ”Jaskich w budynkach produkcyj-

nych, magazynowych, warsztatowych i rzemie`l-

niczych, 

d) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 
do–`cia, do–azdy i mie–sca ”osto–owe nie więce– 
niw 80% ”owierzchni dziaJ—i, ”ozostaJą czę`ć 
nalewy uwyt—ować –a—o biologicznie czynną, 

e) wzdJuw granic z terenami o inne– fun—c–i na-

lewy ”rzewidzieć zieleL ozdobną, równogatun—ową 
o charakterze izolacyjnym. 

7. US 1 - 2 - przeznaczenie podstawowe - te-

reny sportu i rekreacji: 

1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony konserwators—ie–, dla —tóre– nalewy 
uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa —ulturo-

wego i zabyt—ów zawarte w § 6, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) zabudowa usJugowa uzu”eJnia–ąca ”rzezna-

czenie podstawowe, 

3) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu: 

a) wyso—o`ć zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 
1 —ondygnac–i, lecz nie więce– niw 6 m, 

b) ustala się dla zabudowy dachy o syme-

trycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach 18° - 35°,  
o ”o—ryciu w odcieniach —olorów: czerwonego, 
brązowego lub czarnego, w nawiązaniu do zabu-

dowy sąsiadu–ące–, 
c) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 

do–`cia, do–azdy i mie–sca ”osto–owe nie więce– 
niw 10% ”owierzchni dziaJ—i, 

d) ustala się co na–mnie– 20% ”owierzchni 
dziaJ—i –a—o ”owierzchnię biologicznie czynną, 

8. ZP 1 - 2 - przeznaczenie podstawowe - te-

reny zieleni urządzonej (”ark): 
1) na rysunku planu oznaczono granice strefy 

ochrony —onserwators—ie–, dla —tóre– nalewy 
uwzględnić zasady ochrony dziedzictwa —ulturo-

wego i zabyt—ów zawarte w § 6, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) tereny dla potrzeb sportu i rekreacji wraz  

z urządzeniami związanymi z ich obsJugą, 
c) nowe sieci uzbrojenia podziemnego oraz lo-

—alizac–a urządzeL infrastru—tury techniczne–, 
3) zasady —sztaJtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu: 

a) ”rzy nasadzeniach drzew i —rzewów nalewy 
uwzględnić elementy —ra–obrazowe oraz gatun—i 
rodzime wJa`ciwe dla siedlis— obszaru ob–ętego 
planem, 

b) ustala się za—az stosowania nawierzchni 
ciągów —omuni—acy–nych z materiaJów wodosz-

czelnych, 

c) ”rowadzenie nowych odcin—ów sieci uzbro-

–enia ”odziemnego oraz lo—alizac–a urządzeL infra-

stru—tury techniczne–, w s”osób nie degradu–ący 
walorów estetycznych i —ra–obrazowych terenu, 
zgodnie z ”rze”isami szczególnymi, 

d) wyso—o`ć nowe– zabudowy nie mowe ”rze-

—roczyć 1 —ondygnac–i, lecz nie więce– niw 6 m, 
e) ustala się dla zabudowy dachy o syme-

trycznym u—Jadzie ”oJaci i s”ad—ach do 45°,  
o ”o—ryciu w odcieniach —olorów: czerwonego, 
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brązowego lub czarnego, w nawiązaniu do zabu-

dowy sąsiadu–ące–, 
f) ustala się ”od zabudowę oraz utwardzone 

do–`cia, do–azdy i mie–sca ”osto–owe nie więce– 
niw 10% ”owierzchni dziaJ—i. 

9. WS - przeznaczenie podstawowe - tereny 

wód ”owierzchniowych: 
1) zasady zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się remont, ”rzebudowę, rozbu-

dowę i realizac–ę nowych obie—tów i urządzeL 
hydrotechnicznych, melioracy–nych oraz obie—tów 
infrastruktury technicznej, pod warunkiem ich 

zgodno`ci z obowiązu–ącymi ”rze”isami szczegól-

nymi, 

b) do”uszcza się li—widac–ę, ”rzesunięcie, 
”rzebudowę lub zarurowanie rowów melioracyj-

nych w uzgodnieniu z ich zarządcami, 
c) w ”rzy”ad—u li—widac–i lub ”rzesunięcia ro-

wu teren nalewy wJączyć do fun—c–i terenów są-
siednich. 

10. E - przeznaczenie podstawowe - tereny 

obiektów i urządzeL elektroenergetycznych (sta-

cja transformatorowa): 

1) uwyt—owanie zgodnie z obowiązu–ącymi 
”rze”isami szczególnymi, 

2) do”uszcza się realizac–ę nowych urządzeL  
i obie—tów ”od warun—iem ich zgodno`ci z obo-

wiązu–ącymi ”rze”isami szczególnymi. 
11. KD(L) - przeznaczenie podstawowe - drogi 

lokalne: 

1) ”oza terenem zabudowy szero—o`ć w li-
niach rozgranicza–ących - 15 m, 

2) na terenach obecnego zainwestowania za-

chowu–e się szero—o`ć w liniach rozgranicza–ą-
cych ta—, –a— obecnie; do”uszcza się ”oszerzenie 
na wniose— inwestora, ”o uzys—aniu zgody wJa-

`cicieli terenów ”rzylegJych, 
3) do”uszcza się zmianę —sztaJtu i ”owierzchni 

terenu za–mowanego ”rzez s—rzywowania dróg  
i ulic w celu zapewnienia wymaganych warun-

—ów widoczno`ci ”oziome– i ”ionowe–, 
4) szero—o`ć –ezdni oraz elementów ”rze—ro–u 

poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi 

dróg, 
5) ilo`ć w–azdów na drogę lo—alną ogranicza 

się do istnie–ących, dla nowych obie—tów nalewy 
organizować w–azdy na drogi niwe– s—lasyfi—owa-

ne, 

6) na terenach zabudowanych ustala się lo—a-

lizac–ę chodni—ów o minimalne– szero—o`ci 1,5 m, 
7) ”oza terenami zabudowanymi do”uszcza się 

lo—alizac–ę ciągów ”ieszo - rowerowych o mini-

malne– szero—o`ci 2,5 m. 
12. KD(D) - przeznaczenie podstawowe - drogi 

dojazdowe: 

1) ”oza terenem zabudowy szero—o`ć w li-
niach rozgranicza–ących - 10 m, 

2) na terenach obecnego zainwestowania za-

chowu–e się szero—o`ć w liniach rozgranicza–ą-

cych ta—, –a— obecnie; do”uszcza się ”oszerzenie 
na wniose— inwestora, ”o uzys—aniu zgody wJa-

`cicieli terenów ”rzylegJych, 
3) do”uszcza się zmianę —sztaJtu i ”owierzchni 

terenu za–mowanego ”rzez s—rzywowania dróg  
i ulic, w celu zapewnienia wymaganych warun-

—ów widoczno`ci ”oziome– i ”ionowe–, 
4) szero—o`ć –ezdni oraz elementów ”rze—ro–u 

poprzecznego zgodnie z warunkami technicznymi 

dróg, 
5) na terenach zabudowanych ustala się lo—a-

lizac–ę chodni—ów o minimalne– szero—o`ci 1,5 m. 
13. KDPJ - przeznaczenie podstawowe - ciągi 

pieszo - jezdne: 

1) na terenach obecnego zainwestowania za-

chowu–e się szero—o`ć w liniach rozgranicza–ą-
cych ta—, –a— obecnie; do”uszcza się ”oszerzenie 
na wniose— inwestora, ”o uzys—aniu zgody wJa-

`cicieli terenów ”rzylegJych, 
2) na terenach zabudowanych ustala się lo—a-

lizac–ę chodni—ów o minimalne– szero—o`ci 1,5 m, 
3) ustala się –ezdnie utwardzone o minimalne– 

szero—o`ci 3,5 m, 
4) do”uszcza się –edno”rzestrzenne zagospo-

darowanie –ezdni i ciągu ”ieszego. 
 

Prze”isy koLcowe  
 

§ 17. Sposoby i terminy tymczasowego urzą-
dzania i uwyt—owania terenów. Do czasu zago-

s”odarowania terenów zgodnie z ustaleniami ”la-

nu, ”ozostawia się dotychczasowe zagos”odaro-

wanie, urządzanie i uwyt—owanie terenów, bez 
mowliwo`ci w”rowadzania trwaJych obie—tów 
budowlanych uniemowliwia–ących docelową reali-
zac–ę ustaleL ”lanu. 

 

§ 18. O”Jaty od wzrostu warto`ci nierucho-

mo`ci. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze 

zm.) ustala się staw—ę ”rocentową stanowiącą 
”odstawę do o—re`lania o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w związ—u z uchwale-

niem planu: 

- dla terenów oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami: MW, MN, MU, RM, RU, AG, P, U  

w wyso—o`ci 20%, 
- dla ”ozostaJych terenów w wyso—o`ci 1%. 
 

§ 19. Wy—onanie ninie–sze– uchwaJy ”owierza 
się Burmistrzowi Grod—owa. 

 

§ 20. Ninie–sza uchwaJa wchodzi w wycie ”o 

u”Jywie 30 dni od daty ogJoszenia w Dzienni—u 
Urzędowym Wo–ewództwa O”ols—iego. 

 

 Przewodniczący Rady  
inw. Karol Grzybowski 
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źaJączni— nr 11 

do uchwaJy nr XLIV/452/10 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia ”rzestrzennego niektórych miejscowo`ci Gmi-

ny Grodków - Wojnowiczki, Rogów, varów, Bog-

danów, MikoJajowa 

źe względu na bra— uwag wniesionych do ”o-

nownego wyJowenia w ustawowym terminie do 
dnia 22.09.2010 r. do projektu planu wraz z pro-

gnozą s—ut—ów ustaleL ”lanu na `rodowis—o, 
wyJowonego do ”ublicznego wglądu w dniach od 
09.08.2010 r. do 07.09.2010 r., Rada Miejska  

w Grod—owie nie do—onu–e rozstrzygnięć wyni—a-

–ących z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, ”oz. 717 z ”óun. zm.). 
 

 

 

źaJączni— nr 12 

do uchwaJy nr XLIV/452/10 

Rady Miejskiej w Grodkowie 

z dnia 3 listopada 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji za”isa-

nych w planie inwestycji, w zakresie infrastruktu-

ry technicznej nalewących do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasady ich finansowania  

 

Rozstrzygnięcia do—onano na ”odstawie  
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, ”oz. 717 z ”óun. zm.). 
 

Na potrzeby miejscowego planu zagospodaro-

wania ”rzestrzennego wy—onano ”rognozę s—ut-

ków finansowych uchwalenia ”lanu mie–scowego 
wsi Wo–nowicz—i, Rogów, varów, Bogdanów, 
Mi—oJa–owa. Wyni—iem ”rognozy są e—onomiczne 
skutki realizacji planu przedstawione w syntezie 

wydat—ów i w”Jywów. 
W związ—u z uchwaleniem mie–scowego ”lanu 

zagospodarowania przestrzennego wsi Wojno-

wicz—i, Rogów, varów, Bogdanów, Mi—oJa–owa 
—onieczna będzie realizac–a infrastru—tury w za-

—resie: dróg do–azdowych gminnych, ciągów ”ie-

szo ｦ jezdnych, sieci kanalizacyjnej i sieci wodo-

ciągowe–. Na terenie o”racowania w związ—u  
z rozwo–em terenów ”rzewawnie w uzu”eJnieniu 
istnie–ące– zabudowy, a więc równiew wy—orzy-

stu–ących istnie–ącą infrastru—turę, na—Jady zwią-
zane ze skutkami finansowymi planu w zakresie 

infrastru—tury wyni—a–ą z ”otrzeby realizac–i nowe– 
infrastruktury. Realizac–a bra—u–ące– w istnie–ące– 
zabudowie sieci infrastruktury technicznej wyni-

—aJa –uw ze wcze`nie–szego ”lanu mie–scowego  
i ze stanu istnie–ącego. W ustaleniach ”lanu nie 
o—re`la się terminu realizac–i inwestyc–i. Mowliwo-

`ci ”ozys—ania dochodów w związ—u z wyposa-

weniem w infrastru—turę techniczną w ”ostaci 
o”Jat ”lanistycznych i adiacenc—ich są nieznaczne 
i nie wystarczą na ”o—rycie —osztów –e– realizac–i. 

W ”rzy”ad—u ”rze”rowadzanych ”rzebudów 
dróg, nalewy do—onać analizy ”otrzeb realizac–i 
infrastruktury ”odziemne– i ”rze”rowadzić –ą wy-

”rzedza–ąco lub w tra—cie ”rzebudowy drogi. Na-

lewy ”od—re`lić, we ustalenia ”lanu mie–scowego 
nie stanowią decyz–i inwestycy–nych, a –edynie 
dys”ozyc–e ”rzestrzenne umowliwia–ące w”rowa-

dzenie inwestyc–i na o—re`lonych zasadach. Reali-

zac–a ustaleL zawartych w ”ro–e—cie ”lanu uza-

lewniona –est od mowliwo`ci finansowych gminy 
ze względu na ich finansowanie z budwetu gminy. 

 

źasady finansowania. Przewidu–e się, we finan-

sowanie wywe– wymienionych zadaL, realizowa-

nych sukcesywnie w miarę ”otrzeb, odbywać się 
będzie z budwetu gminy oraz ze `rod—ów wJa-

snych ”rzedsiębiorstw dziaJa–ących w imieniu 
gminy. Nie wy—lucza się mowliwo`ci ws”óJfinan-

sowania tych zadaL ze `rod—ów zewnętrznych,  
w tym pozyskiwanie z funduszy Unii Europejskiej 

oraz udziaJu w —osztach realizac–i dróg gminnych 
inwestorów ”rzedsięwzięć niedrogowych związa-

nych z budową lub ”rzebudową dróg ”ublicznych. 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny, u–ętych w ninie–szym planie, podlega przepi-

som ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  

z ”óun. zm.), ”rzy czym: 
1) wydat—i inwestycy–ne finansowane z budwe-

tu miasta uchwala się w coroczne– uchwale bu-

dwetowe–; 
2) inwestyc–e, —tórych okres realizacji przekra-

cza –eden ro— budwetowy, u–mowane są w wy—a-

zie stanowiącym zaJączni— do uchwaJy budweto-

wej - Wieloletni Plan Inwestycyjny; 

3) inwestyc–e, —tóre mogą być ws”óJfinanso-

wane ze `rod—ów ”omocowych u–ęte są w Planie 
Rozwoju Lokalnego. 

 

Realizac–a inwestyc–i nastą”i zgodnie z obo-

wiązu–ącymi ”rze”isami, w tym m.in. z: ustawą 
Prawo budowlane, ustawą o drogach ”ublicz-

nych, ustawą Prawo zamówieL ”ublicznych, 
ustawą o samorządzie gminnym i ustawą Prawo 
ochrony `rodowis—a. 

 


