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UCHWAIA NR XXXVIIł3ńńłńŃ 

 RADY GMINY LASZKI 

 z dnia 9 listopada 2010 r. 

  
w sprawie obniwenia ceny s—upu wyta do celów wymiaru podat—u rolnego 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; 

z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, 

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

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr162, poz.1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr116, poz.1203; 

z 2005 r. Nr 172, poz.1441; z 2006 r. Nr 17, 

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

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

z 2008 r. Nr180,poz.1111, Nr 223 ,poz.1458; 

z 2009 r. Nr 52,poz.420, Nr 157,poz.1241; z 2010 r. 

Nr 28,poz.142, Nr 28,poz.146,Nr 106,poz.675) oraz 

art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 

o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. 

 Nr 136, poz. 969, Nr.191, poz.1412, Nr 249, 

poz.1825, Nr 245, poz.1775; z 2007 r. Nr 109, 

poz.747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730  

i Nr 237,poz.1655, z 2009 r. Nr 56,poz.458 oraz 

z 2010 r. Nr 96,poz.620) Rada Gminy w Laszkach 

uchwala, co nastę”uje: 

§ 1. Obniwa się cenę sku”u wyta do celów 
wymiaru ”odatku rolnego ogJoszoną w Komunikacie 

Prezesa GJównego Urzędu Statystycznego z dnia  

19 ”audziernika 2010 r. w s”rawie `redniej ceny 
sku”u wyta za okres ”ierwszych trzech kwartaJów 
2010 r.(M.P. Nr 76,poz.960) z kwoty 37, 64 zJ za 1 q 

do kwoty 35,50 zJ za 1 q. 

§ 2. Traci moc uchwaJa Nr XX/152/08 Rady 
Gminy w Laszkach z dnia 26 listopada 2008 r. 

w s”rawie obniwenia ceny sku”u wyta dla celów 
wymiaru podatku rolnego. 

§ 3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
14 dni od dnia ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiego, nie wcze`niej jednak 
niw z dniem 1 stycznia 2011 r. 

 

 

PRźśWIOŚNICźĄCY 

RADY GMINY 

 

Jan BawoJ 
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UCHWAIA NR XXXIIIł2ń9łńŃ 

RADY GMINY LUTOWISKA 

z dnia 13 ”audziernika 2010 r. 
 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

gminy Lutowis—a pod nazwą ｭSmolni— 3"  

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

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Śz.  
U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, 

poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 20 

ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. 

U. z 11 lipca 2003r. Nr 80, poz. 717 z ”óun. zm.), ”o 
stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunkowaL 
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy 
Lutowiska zatwierdzonego uchwaJą Rady Gminy 
Lutowiska Nr XIII/65/99 z dnia 14 grudnia 1999 r. 

Rada Gminy Lutowiska uchwala co nastę”uje: 

 

 

 

 

RozdziaJ ńŁ 

Ustalenia wstępne 

§ 1. Uchwala się miejscowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutowiska 

”od nazwą ｭSmolnik 3ｬ, o Jącznej ”owierzchni  
188,07 ha. 

§ 2. źaJącznikami do uchwaJy są: 

1)  źaJącznik nr 1 ｦ ”odziaJ obszaru ”lanu na 
terenu A, B i C w skali 1:10000; 

2)  źaJącznik nr 2 ｦ rysunek planu miejscowego dla 

terenu A opracowany w skali 1:1000; 
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3)  źaJącznik nr 3 ｦ rysunek planu miejscowego dla 

terenu B opracowany w skali 1:1000; 

4)  źaJącznik nr 4 ｦ rysunek planu miejscowego dla 

terenu C opracowany w skali 1:5000 i 1:1000. 

§ 3. 1. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na 

rysunku ”lanu są obowiązującymi ustaleniami ”lanu: 

1)  granica planu; 

2)  linie rozgraniczające tereny o równym 
przeznaczeniu; 

3)  symbole terenów cyfrowo ｦ literowe 

okre`lające funkcję terenów o równym 
przeznaczeniu; 

4)  nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5)  pas techniczny od napowietrznej linii 

energetycznej 110 kV; 

6)  pas techniczny od napowietrznej linii 

energetycznej 15 kV; 

7)  strefa ochrony konserwatorskiej; 

8)  strefa ochrony konserwatorskiej stanowisk 

archeologicznych. 

2. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku 
”lanu są informacyjnymi ustaleniami ”lanu: 

1)  obiekty i obszary wpisane do rejestru 

zabytków; 

2)  granica zes”oJu ”rzyrodniczo-krajobrazowego. 

3. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczające 
granice terenów biegnące na rysunku ”lanu wzdJuw 
linii ”odziaJów geodezyjnych lub linii rozgraniczających 
nalewy traktować jako oznaczenia biegnące ”o tych 
liniach. 

§ 4. Ilekroć w ”rze”isach niniejszej uchwaJy 
jest mowa o: 

1)  linii rozgranicza–ące– - nalewy ”rzez to rozumieć 
linie, które wyznaczają tereny o równym 
”rzeznaczeniu oraz równym s”osobie 
zagospodarowania i zabudowy lub 

komunikację; 

2)  nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku ”lanu 
lub okre`loną ustaleniami w tek`cie uchwaJy, 
poza którą zakazuje się lokalizacji wszelkiej 
zabudowy wraz z wszelkimi jej elementami za 

wyjątkiem ganków, schodów, balkonów 
i wykuszy, obiektów do czasowego 
gromadzenia od”adów staJych, oraz urządzeL 
i obiektów technicznych; 

3)  przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ”rzeznaczenie wskazane dla terenu 
oznaczonego symbolem terenu, którego udziaJ 
w zagos”odarowaniu dziaJki budowlanej 
w granicach tego terenu wynosi minimum 

60% udziaJu ”owierzchni uwytkowej wszystkich 

budynków znajdujących się na dziaJce 
budowlanej; 

4)  przeznaczeniu uzupeJnia–ącym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć: 

a)  przeznaczenie wskazane dla terenu 

oznaczonego symbolem terenu, którego udziaJ 
w zagos”odarowaniu dziaJki budowlanej 
w granicach tego terenu wynosi maksimum 

40% udziaJu ”owierzchni uwytkowej budynków 
znajdujących się na tej dziaJce; w przypadku 

wskazania więcej niw jednego ”rzeznaczenia 
uzu”eJniającego mowna realizować wszystkie 
przeznaczenia w dowolnych proporcjach lub 

jedno z wymienionych; 

b)  ”ozostaJe zagos”odarowanie terenu niezbędne 
dla zagos”odarowania terenu dziaJki zgodnie 
z okre`lonym ”rzeznaczeniem, w tym 

infrastrukturę techniczną, z zastrzeweniem 
dopuszczenia szerszego zakresu infrastruktury 

technicznej niw niezbędna dla 
zagos”odarowania terenu dziaJki; 

5)  terenie lub terenie funkcjonalnym ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć teren o okre`lonym 
w niniejszej uchwale przeznaczeniu oraz 

sposobie zagospodarowania i zabudowy lub 

teren komunikacji, wyznaczony liniami 

rozgraniczającymi oraz okre`lony symbolem 
przeznaczenia zgodnie z rysunkiem planu; 

6)  usJugach nieuciąwliwych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć usJugi, które nie ”owodują 
”onadnormatywnej uciąwliwo`ci w emisji 

substancji i energii oraz nie będące 
”rzedsięwzięciami dla których ra”ort 
oddziaJywania ”rzedsięwzięcia na `rodowisko 

jest lub mowe być wymagany; 

7)  wyso—o`ci zabudowy ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć odlegJo`ć od ”oziomu terenu liczoną 
od najniwej ”oJowonego wej`cia do budynku do 
najwywej ”oJowonej krawędzi dachu (kalenicy) 
lub ”unktu zbiegu ”oJaci dachowych; 

8)  ws—auni—u intensywno`ci zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć warto`ć stosunku sumy 
wszystkich powierzchni kondygnacji 

nadziemnych liczony ”o zewnętrznym obrysie 
”rzegród zewnętrznych budynków istniejących 
i projektowanych lokalizowanych na danej 

dziaJce budowlanej (terenie funkcjonalnym) do 

”owierzchni caJkowitej tej dziaJki (terenu 
funkcjonalnego). 

§ 5. Ustalenia dotyczące zasad konstrukcji 
planu: 

1)  ustalenia ogólne obowiązują na caJym terenie 
objętym ”lanem lub są ”rzy”isane od”owiednim 
oznaczeniom graficznym na rysunku planu; 

2)  ustalenia szczegóJowe obowiązują dla kawdego 
z terenów o równym ”rzeznaczeniu 
oznaczonych dodatkowo symbolem terenu; 
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3)  kawdy teren oznaczono na rysunku ”lanu oraz 
w tek`cie niniejszej uchwaJy symbolem terenu 
cyfrowo ｦ literowym. Liczba oznacza numer 

kolejnego terenu lub kolejny numer drogi, 

nastę”ujący ”o niej symbol literowy oznacza 
gJówną funkcję terenu lub klasę drogi. 

RozdziaJ 2Ł 

Ustalenia ogólne 

§ 6. Ustalenia dotyczące przeznaczenia 
terenów: 

1)  KDD ｦ teren drogi publicznej klasy dojazdowej; 

2)  KDW ｦ teren drogi wewnętrznej; 

3)  KP ｦ teren parkingu; 

4)  UKs ｦ teren zabudowy usJug sakralnych; 

5)  RM ｦ teren zabudowy zagrodowej; 

6)  R ｦ teren rolny. 

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony 
i —sztaJtowania Jadu przestrzennego: 

1. Zabrania się: 

1)  stosowania ”okryć dachowych w kolorach 

jaskrawych; 

2)  stosowania na elewacjach zabudowy 

materiaJów wykoLczeniowych ty”u ｭsidingｬ, 
blachy i materiaJów z blachy. 

2. Ustala się zakaz tymczasowego 
zagos”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów 

za wyjątkiem: 

1)  wykorzystania zgodnego z dotychczasowym 

uwytkowaniem; 

2)  zagospodarowania rolniczego, ogrodniczego lub 

szkóJkarskiego. 

§ 8. Ustalenia dotyczące wymagaL 
wyni—a–ących z potrzeb —sztaJtowania przestrzeni 
publicznych: Wszelkie niezbędne dla ”rawidJowego 
funkcjonowania obiekty i urządzenia,  
a w szczególno`ci: obiekty obsJugi technicznej, 
urządzenia wodne i melioracji, drogi wewnętrzne, 
zieleL ”arkową, ciągi ”ieszo-jezdne, ciągi ”iesze, 
`ciewki rowerowe mowna realizować na kawdym terenie 
w sposób nie kolidujący z innymi ustaleniami planu. 

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad ochrony 
`rodowis—a, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1. W zagospodarowaniu i zabudowie terenu, ze 

względu na ”oJowenie w granicach: obszaru Natura 

2000 ｦ (obszar PLC 180001 ｭBieszczadyｬ), otulinie 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego, w Parku 

Krajobrazowym Doliny Sanu oraz Zespole 

Przyrodniczo-Krajobrazowym Wie` Smolnik, nalewy 
stosować ustalenia zgodnie z planem. 

2. Ustala się zakaz skJadowania wszelkich 
od”adów niebez”iecznych na caJym obszarze objętym 
niniejszą uchwaJą. 

3. Na obszarze objętym ustaleniami ”lanu 
w”rowadza się caJkowity zakaz lokalizowania 
”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko, dla których ra”ort jest wymagany lub 
mowe być wymagany, za wyjątkiem infrastruktury 

technicznej. 

4. źe względu na do”uszczalne normy haJasu, 
teren RM ｦ nalewy do rodzaju terenów zabudowy 
zagrodowej. 

§ 10. Ustalenia dotyczące zasad ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabyt—ów: 

1. Plan wskazuje obiekt i obszar wpisane do 

rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków: 

1)  cerkiew greko-katolicka ”.w. `w. Śymitra, 
obecnie ko`cióJ rzymsko-katolicki nr rej.:  

A-120 z dnia 06.03.1969, 

2)  cmentarz nr rej.: A-120 z dnia 06.03 1969; 

2. Dla obiektu i obszaru, o których mowa 
w ust. 1 obowiązuje: 

1)  zachowanie i rewaloryzacja historycznej 

kompozycji przestrzennej; 

2)  zachowanie i restauracja zabytków architektury 
oraz sztuki sakralnej i nagrobnej; 

3)  restauracja oraz modernizacja z maksymalnym 

zachowaniem substancji zabytku, a jeweli jest 
taka potrzeba z uzu”eJnieniem lub 
odtworzeniem jego czę`ci; 

4)  utrzymanie cech bryJy, kom”ozycji i detalu 

elewacji, historycznych ”odziaJów stolarki 
okiennej i ty”u ”okrycia dachów. 

3. Ustala się strefy ochrony konserwatorskiej 
stanowisk archeologicznych. 

§ 11. Ustalenia dotyczące u—Jadu 
komunikacyjnego i zasad obsJugi —omuni—acy–ne–: 

1. ObsJuga komunikacyjna obszaru o”iera się 
na istniejącym zewnętrznym ukJadzie dróg ”ublicznych 
(drogi znajdujące się ”oza granicami ”lanu), 
w szczególno`ci ”rzylegającej drodze publicznej (relacji 

Ustrzyki Dolne-Ustrzyki Górne) i drogi gminnej. 

2. ObsJuga komunikacyjna terenów 
funkcjonalnych ｦ zgodnie z ustaleniami 

szczegóJowymi niniejszej uchwaJy. 

3. W zakresie ochrony ”rzeciw”owarowej nalewy 
ksztaJtować zagos”odarowanie terenów w s”osób 
umowliwiający dojazdy ”rzeciw”owarowe. 

§ 12. Ustalenia dotyczące zasady obsJugi 
w zakresie infrastruktury technicznej: 
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1. Sieci infrastruktury technicznej ”owinny być 
prowadzone przez tereny przeznaczone na cele 

publiczne, w szczególno`ci przez tereny drogi 

publicznej. 

2. W ”rzy”adku braku mowliwo`ci ”rowadzenia 
sieci infrastruktury technicznej przez tereny jak  

ust. 1 do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej przez tereny przeznaczone na inne cele. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady dotyczące 
zaopatrzenia w wodę: 

1)  zaopatrzenie w wodę z indywidualnych ujęć 
wody; 

2)  do”uszcza się ”odJączenie do gminnej sieci 
wodociągowej ”o jej wybudowaniu. 

4. Ustala się nastę”ujące zasady dotyczące 
gos”odarki `ciekowej: 

1)  odprowadzanie `cieków bytowych do 
indywidualnych oczyszczalni `cieków lub 
zbiorników bezod”Jywowych na `cieki fekalne 
(szczelnego szamba) i wywóz nieczysto`ci do 
”unktu zlewnego ”rzy oczyszczalni `cieków; 

2)  do”uszcza się od”rowadzanie `cieków 
bytowych do gminnej kanalizacji sanitarnej (po 

jej wybudowaniu ) siecią o `rednicy nie 
mniejszej niw 200 mm ; 

3)  od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych 

mowe nastą”ić do gruntu w granicach dziaJki; 

4)  ilo`ć wód o”adowych i roztopowych 

od”rowadzonych do gruntu nie mowe 
przekroczyć jego chJonno`ci; nadmiar wód 
deszczowych musi być od”rowadzony do 
systemu rowów odwadniających; 

5)  wody opadowe z powierzchni utwardzonych 

narawających na zanieczyszczenia tj. terenu 
drogi wewnętrznej, drogi dojazdowej i parkingu 

winny być od”rowadzane do rowów 
”rzydrownych ”o u”rzednim ”odczyszczeniu. 

5. Ustala się nastę”ujące zasady dotyczące 
zaopatrzenia w energię elektryczną: 

1)  zasilanie w energię elektryczną z istniejącej lub 
projektowanej sieci elektroenergetycznej 

niskiego na”ięcia; 

2)  sieć elektroenergetyczna niskiego na”ięcia 
”owinna być realizowana jako ”odziemna; 

3)  ustala się mowliwo`ć realizowania stacji 
transformatorowych na wszystkich terenach 

w trakcie realizacji planu; 

4)  od napowietrznych linii energetycznych 

wyznacza się ”asy techniczne w odlegJo`ci od 
osi linii: 10 m dla linii 110kV i 5,5 m od linii  

15 kV, w granicach którego zabrania się 
lokalizowania zabudowy mieszkaniowej, 

mieszkaniowo-usJugowej i usJugowej oraz 
w”rowadzania zadrzewieL w tym sadów 
owocowych. 

6. Ogrzewanie budynków indywidualne, nie 
”ogarszające stanu `rodowiska. 

7. Ustala się nastę”ujące zasady dotyczące 
telekomunikacji: 

1)  zas”okojenie ”otrzeb ”o”rzez istniejącą 
i ”rojektowaną sieć telekomunikacyjną; 

2)  do”uszcza się lokalizację niezbędnej do 
`wiadczenia usJug telekomunikacyjnych 
infrastruktury technicznej telekomunikacyjnej. 

8. Odpady komunalne, w tym ”owstające 
w wyniku ”rowadzonej dziaJalno`ci gos”odarczej, 
nalewy gromadzić w szczelnych pojemnikach na 

wJasnej dziaJce i usuwać na zasadach obowiązujących 
w gminie. 

9. Nalewy za”ewnić funkcjonalno`ć urządzeL 
melioracji szczegóJowych, znajdujących się 
w granicach planu. 

§ 13. Ustalenia dotyczące zasad i warun—ów 
podziaJu terenów na dziaJ—i budowlane i scalania 

dziaJe—: 

1. Wydzielenie dziaJki budowlanej winno 
za”ewniać: 

1)  dostę” do drogi ”ublicznej; 

2)  realizację miejsc ”ostojowych dla samochodów 
w ilo`ci okre`lonej w ustaleniach 

szczegóJowych; 

3)  wydzielenie miejsc wJa`ciwego gromadzenia 
od”adów; 

4)  ”rzyJączenie do sieci infrastruktury technicznej; 

5)  realizację zabudowy zgodnie z przeznaczeniem 

terenu. 

2. Ustala się nastę”ujące ogólne zasady 
i warunki scaleL i ”odziaJu nieruchomo`ci na dziaJki 
budowlane: 

1)  minimalna wielko`ć dziaJek musi być zgodna 
z ustaleniami szczegóJowymi dla 
”oszczególnych terenów; 

2)  minimalna szeroko`ć frontu dziaJek 
budowlanych: 25,0 m; 

3)  do”uszcza się 30° odchylenie od kąta ”rostego 
”oJowenia granic dziaJek w stosunku do pasa 

drogowego. 

3. Śo”uszcza się wydzielania nowych dziaJek 
budowlanych o ”owierzchni mniejszej niw okre`lona 

”lanem dla ”otrzeb lokalizacji urządzeL infrastruktury 
techniczne lub ”owiększenia nieruchomo`ci sąsiedniej. 

RozdziaJ 3Ł 

USTALśNIA SźCźśGÓIOWś 

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem przeznaczenia 1-R o powierzchni 173,5 ha 

ustala się: 
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1)  przeznaczenie podstawowe terenu ｦ teren 

rolny; 

2)  ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ urządzenia i sieci 

infrastruktury technicznej; 

3)  warunki, zasady zagospodarowania terenu ｦ 

zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych; 

4)  zakaz realizacji staJych ciągJych grodzeL, 
stanowiących bariery dla tras migracyjnych 
zwierząt, za wyjątkiem niezbędnych ogrodzeL 
do czasowego koszarowania zwierząt, 

5)  zakaz grodzenia terenu w odlegJo`ci mniejszej 
niw 50 m od cieków wodnych. 

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem przeznaczenia 2-KDD o powierzchni  

0,44 ha ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe terenu ｦ droga 

publiczna klasy dojazdowej; 

2)  ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ urządzenia i sieci 

infrastruktury technicznej; 

3)  szeroko`ć terenu w liniach rozgraniczających 
15,0 m ｦ zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem przeznaczenia 3-KP o powierzchni 0,05 ha 

ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe terenu ｦ parking 

publiczny; 

2)  ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ urządzenia i sieci 

infrastruktury technicznej; 

3)  zakaz zabudowy kubaturowej; 

4)  do”uszczalne obiekty maJej architektury 

tj. altany, wiaty, zadaszenia, kioski 

”amiątkarskie; 

5)  obiekty maJej architektury, nawierzchnie 
i ogrodzenia ”owinny nawiązywać i być 
zharmonizowane z istniejącą zabudową na 
terenie 4-UKs. 

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem przeznaczenia 4-UKs o powierzchni 0,34 ha 

ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zabudowa 

usJug sakralnych; 

a)  do”uszczalne obiekty maJej architektury 

 tj. altany, zadaszenia, stacje krzywowe, 

2)  warunki, zasady i standardy ksztaJtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a)  ”ozostawienie istniejącego zabytkowego 
budynku usJug sakralnych i cmentarza, 

b)  zakaz nowej zabudowy, 

c)  dopuszczalne obiekty maJej architektury 

tj. altany, zadaszenia, stacje krzywowe, 

d)  obiekty maJej architektury, nawierzchnie 
i ogrodzenia ”owinny nawiązywać do istniejącej 
zabudowy, 

e)  minimalna powierzchnia czynna biologicznie ｦ 

50% powierzchni terenu funkcjonalnego; 

f)  maksymalny wskaunik intensywno`ci 
zabudowy ｦ 0.1, 

g)  teren nalewy zagos”odarować jak jedną dziaJkę 
budowlaną; 

3)  warunki parkingowe ｦ miejsca postojowe 

realizowane w ramach terenu 3-KP; 

4)  obsJuga komunikacyjna ｦ zgodnie z par. 10  

ust. 1 z drogi publicznej klasy dojazdowej 

oznaczonej symbolem przeznaczenia 2-KDD; 

5)  obsJuga w zakresie infrastruktury technicznej ｦ 

zgodnie z par. 11. 

§ 18. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem przeznaczenia 5-RM o powierzchni 

3,5 ha, 6-RM o powierzchni 4,8 ha, 8-RM o 

powierzchni 2,2 ha 9-RM o powierzchni 2,7 ha ustala 

się: 

1)  przeznaczenie podstawowe terenu ｦ zabudowa 

zagrodowa; 

2)  ”rzeznaczenie uzu”eJniające terenu ｦ usJugi 
turystyki (agroturystyka); 

3)  warunki, zasady i standardy ksztaJtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a)  budynki mieszkalne wolnostojące, 

b)  budynki gospodarcze, budynki inwentarskie 

i skJadowe oraz garawe i wiaty na maszyny 

wolnostojące lub zes”olone, 

c)  budynki usJugowe wolnostojące lub usJugi 
wbudowane w budynek mieszkalny, 

d)  do”uszczalne obiekty maJej architektury, altany, 
wiaty, zadaszenia itp., 

e)  do”uszczalne urządzenia rekreacyjne, 

f)  nieprzekraczalne linie zabudowy ｦ zgodnie 

z rysunkiem planu, 

g)  do”uszczalna wysoko`ć zabudowy do 10 m, 

h)  maksymalna ilo`ć kondygnacji naziemnych 
zabudowyｦ dwie w tym ostatnia jako 

kondygnacja poddaszowa, 

i)  rodzaj dachów ｦ dwu lub wielospadowy 

o spadkach od 35o do 45o, 

j)  kolorystyka elewacji `cian zewnętrznych 
stonowana, zharmonizowana w granicach 

caJego terenu, 

k)  kolorystyka dachów w kolorach nie 

jaskrawych, stonowana w odcieniach brązu, 
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szaro`ci, zieleni, grafitu zharmonizowana 
z krajobrazem w granicach caJego terenu, 

l)  minimalna powierzchnia czynna biologicznie: 

-  dla terenu 5-RM, 6-RM i 8-RM  

60% powierzchni terenu, 

-  dla terenu 9-RM 50% powierzchni terenu, 

m)  maksymalny wskaunik intensywno`ci 
zabudowy: 

-  dla terenu 5-RM 0.2, 

-  dla terenu 6-RM i 8-RM 0.35, 

-  dla terenu 9-RM 0.4, 

n)  minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

dziaJek budowlanych: 

-  dla terenu 5-RM, 6 RM i 8-RM 1 ha, 

-  dla terenu 9-RM 0,6 ha, 

o)  do”uszczalna wysoko`ć ogrodzenia do 1.80 m 
za wyjątkiem bram, 

p)  do”uszczalne maksimum 30% dJugo`ci 
ogrodzenia w formie ”eJnej, 

q)  zabrania się wykonywania ogrodzeL 
z ”refabrykatów betonowych, za wyjątkiem 
”refabrykowanych elementów do budowy 
sJu”ów i ”odmurówek; 

4)  warunki parkingowe: 

a)  minimum 2 stanowiska postojowe na jeden 

lokal mieszkalny, 

b)  minimum 1 stanowisko ”ostojowe jeden ”okój 
go`cinny; 

5)  obsJuga komunikacyjna 

a)  dla terenu 5-RM zgodnie z par. 10 ust. 1 z dróg 
”oJownych ”oza granicą ”lanu: drogi ”ublicznej 
gJównej i ”rzez drogi wewnętrzne, 

b)  dla terenu 6-RM, 8-RM i 9-RM zgodnie z par. 

10 ust. 1 z drogi wewnętrznej oznaczonej 
symbolem przeznaczenia 7-KDW; 

6)  obsJuga w zakresie infrastruktury technicznej ｦ 

zgodnie z par. 11. 

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem przeznaczenia 7-KDW o powierzchni  

0,46 ha ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe terenu ｦ droga 

wewnętrzna; 

2)  ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ urządzenia i sieci 

infrastruktury technicznej; 

3)  szeroko`ć terenu w liniach rozgraniczających 
12,0 m ｦ zgodnie z rysunkiem planu. 

RozdziaJ 4Ł 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 20. Zgodnie z art.36 ust. 4 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ustala się 5% stawkę o”Jaty od wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci. 

§ 21. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiego. 
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