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UCHWAIA NR IIIŁ23Ł2Ń11 

 RADY MIEJSKIEJ W BIAIEJ 

 

 z dnia 10 lutego 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Iącznik 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 

zmianami z 2002 r. Dz. U. 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 i Nr 116 poz. 1203; 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 i Nr 157, 

poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142,  

Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 

675) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami 

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 i Nr 220, poz. 

1413 oraz 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 i Nr 155, 

”ozŁ 1043), w związku z artŁ 4 ustŁ 2 ustawy  
z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym, ustawy o PaLstwowej Ins”ekcji Sanitarnej 
oraz ustawy o ochronie zabytków i o”iece nad 
zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz 

uchwaJą nr XIVł191ł08 Rady Miejskiej w BiaJej  
z dnia 28 lutego 2008 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia 
do s”orządzenia zmiany miejscowego planu za-

gos”odarowania ”rzestrzennego wsi Iącznik, ”o 
stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarunko-

waL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzen-

nego gminy BiaJa, Rada Miejska w BiaJej uchwa-

la, co nastę”uje:  
 

DZIAI I 
PRZEPISY OGÓLNE 

RozdziaJ 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1Ł1Ł Uchwala się miejscowy ”lan zagos”o-

darowania ”rzestrzennego wsi Iącznik, zwany  

w dalszej tre`ci uchwaJy ”lanem, dla obszaru 
”oJowonego w granicach administracyjnych so-

JectwaŁ 
2Ł Granice obszaru objętego ”lanem okre`lone 

są na rysunku ”lanu w skali 1:2000, zwanym  

w dalszej tre`ci uchwaJy rysunkiem ”lanuŁ 
 

§ 2Ł1Ł Integralną czę`cią uchwaJy jest rysu-

nek ”lanu, o którym mowa w § 1 ust. 2, stano-

wiący zaJącznik nr 1Ł 
2Ł źaJącznikami do uchwaJy są takwe roz-

strzygnięcia: 
1) o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 

do ”rojektu ”lanu, stanowiące zaJącznik nr 2; 
2) o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz  
o zasadach ich finansowania zgodnie z przepi-

sami o finansach ”ublicznych, stanowiące za-

Jącznik nr 3Ł 
 

§ 3Ł1Ł W ”lanie okre`lono: 
1) § 7 - 8 - ”rzeznaczenie terenów; 
2) § 9 - 13 - zasady ochrony i ksztaJtowania 

Jadu ”rzestrzennego; 
3) § 14 - 27 - zasady ochrony `rodowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego; 

4) § 28 - 31 - zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków; 
5) § 32 - 35 - wymagania wynikające z ”o-

trzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych; 
6) § 36 - s”osoby zagos”odarowania terenów 

lub obiektów ”odlegających ochronie na ”od-

stawie ”rze”isów odrębnych; 
7) § 37 - zasady i warunki scalania i ”odziaJu 

nieruchomo`ci; 
8) § 38 - 41 - szczególne warunki zagos”oda-

rowania terenów oraz ograniczenia w ich uwyt-

kowaniu; 

9) § 42 - 44 - zasady modernizacji, rozbudo-

wy i budowy systemów komunikacji oraz wypo-

sawenia w miejsca ”arkingowe dla samochodów; 
10) § 45 - 50 - zasady modernizacji, rozbu-

dowy i budowy systemów infrastruktury tech-

nicznej; 

11) § 51 - 93 - szczegóJowe ”rzeznaczenie 
terenów oraz zasady ksztaJtowania ich zabudo-

wy i zagospodarowania; 
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12) § 94 - s”osób i termin tymczasowego za-

gos”odarowania, urządzenia i uwytkowania tere-

nów; 
13) § 95 - stawki ”rocentowe, o których 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2Ł W ”lanie nie okre`la się: 
1) wymaganych obowiązkowo zasad ochrony 

dóbr kultury ws”óJczesnej ”oniewaw takie tereny 
i obiekty nie wystę”ują na obszarze objętym 
planem; 

2) granic obszarów wymagających ”rze”ro-

wadzenia scaleL i ”odziaJów nieruchomo`ci, 
granic terenów ”od budowę urządzeL wytwarza-

jących energię z odnawialnych uródeJ energii  
o mocy ”rzekraczającej 100 kW oraz granic ich 

stref ochronnych, granic terenów ”od budowę 
obiektów handlowych, o których mowa w artŁ 10 

ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu ”rzestrzennym, granic ”omników zagJa-

dy oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak 
takich potrzeb. 

 

§ 4Ł1Ł Na rysunku ”lanu nastę”ujące ozna-

czenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odaro-

wania - wyznaczone `ci`le; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odaro-

wania - wyznaczone orientacyjnie;  

3) linie zabudowy - obowiązujące;  
4) linie zabudowy - nieprzekraczalne;  

5) granice terenów wymagających rehabilitacji; 

6) granice ochrony kompozycji historycznego 

ukJadu ruralistycznego; 
7) granice ochrony kompozycji historycznego 

zes”oJu zabudowy; 
8) budynki istotne dla kom”ozycji zes”oJu za-

budowy; 

9) `ciany urbanistyczne wymagające uksztaJ-
towania; 

10) miejsca formalnie wawne; 
11) ”rzestrzenie wymagające s”ecjalnego 

opracowania; 

12) miejsca rezerwowane; 

13) obowiązujący s”osób sytuowania gJównej 
kalenicy dachu; 

14) granice terenów wymagających rekulty-

wacji; 

15) zieleL naturalna siedlisk ”rzyrodniczych 
chronionych; 

16) ”ojedyncze drzewa i gru”y drzew objęte 
ochroną; 

17) planowane zadrzewienia liniowe; 

18) strefa E ｦ ochrony ekspozycji; 

19) strefa ochrony ekspozycji historycznej 

dominanty przestrzennej; 

20) budynki objęte ochroną konserwatorską; 
21) obiekty maJej architektury objęte ochroną 

konserwatorską; 
22) stanowiska archeologiczne objęte ochro-

ną konserwatorską; 
23) ”rzeznaczenie terenów, oznaczone sym-

bolem literowym lub liczbowo-literowym. 

2Ł PozostaJe oznaczenia graficzne rysunku 
”lanu mają charakter informacyjny. 

 

§ 5Ł1Ł Przebieg linii rozgraniczających tereny 
wyznaczonych `ci`le na rysunku ”lanu, nie ”od-

lega zmianom. 

2Ł Śo”uszcza się zmianę ”rzebiegu linii roz-

graniczających wyznaczonych na rysunku ”lanu 
orientacyjnie w przypadku korekty: 

1) szeroko`ci ”asa drogowego dróg; 
2) ”rzebiegu linii brzegowej wód; 
3) wielko`ci terenów infrastruktury technicznejŁ 
 

§ 6Ł Nastę”ujące ”ojęcia stosowane w uchwa-

le oznaczają: 
1) akcent architektoniczny ｦ czę`ć budynku, 

która koncentruje uwagę obserwatorów ze wzglę-
du na swoją wyrówniającą się formę architekto-

niczną, w tym wykusze, wiewyczki, sterczyny; 
2) budynek gospodarczy ｦ w rozumieniu 

”rze”isów budowlanych, a takwe garaw i wiata 
gos”odarczałgarawowa usytuowana na terenach 
zabudowy mieszkaniowej; 

3) budynek pomocniczy ｦ budynek z po-

mieszczeniami gos”odarczymi, garawowymi, 
technicznymi lub skJadowo - magazynowymi,  

a takwe wiata o takim s”osobie uwytkowania, 
usytuowane na terenach techniczno - produkcyj-

nych lub usJugowych, sJuwące obsJudze dziaJal-

no`ci gos”odarczej ”rowadzonej wyJącznie na 
tym terenie; 

4) budynek towarzyszący ｦ budynek biurowy, 

socjalny, handlowo - usJugowy lub usJugowy, 
usytuowany na terenach techniczno - produkcyj-

nych, sJuwący obsJudze dziaJalno`ci gos”odarczej 
”rowadzonej wyJącznie na tym terenie; 

5) dach o ”oJaciach symetrycznych ｦ dach 

wysoki zaJowony na zasadniczej bryle budynku,  
o jednakowych kątach nachylenia gJównych ”o-

Jaci dachowych, zbiegających się w jednej kale-

nicy, w tym takwe dach mansardowy; 
6) dziaJalno`ć nie zakJócająca funkcji miesz-

kaniowej ｦ dziaJalno`ć gos”odarcza nieuciąwliwa, 
nie ”owodująca ”rzekroczenia standardów jako-

`ci `rodowiska i standardów emisyjnych ”oza 
granicami terenu, do którego ”rowadzący dzia-

Jalno`ć ma tytuJ ”rawny, oraz nie wymagająca: 
a) sytuowania na terenie jakichkolwiek bu-

dowli, instalacji i urządzeL związanych z ”rowa-

dzoną dziaJalno`cią, a takwe ”rzechowywania, 
skJadowania lub gromadzenia jakichkolwiek 
urządzeL, s”rzętu, materiaJów i substancji, 
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b) obsJugi trans”ortowej ”ojazdami o do”usz-

czalnej masie powywej 3,5 t lub obsJugi wielo-

krotnej tjŁ więcej niw 2 kursy na dobę, 
c) funkcjonowania w godzinach od 22oo do 6oo; 

7) dziaJalno`ć nieuciąwliwa ｦ dziaJalno`ć go-

s”odarcza nie zaliczana do ”rzedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaJywać na `rodowisko,  
a takwe obejmująca rodzaje dziaJalno`ci zalicza-

nych do ”rzedsięwzięć mogących ”otencjalnie 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, które 
zwolnione zostaJy ze s”orządzenia ra”ortu na 
”odstawie ”ostanowienia wJa`ciwego organu; 

8) dziaJalno`ć uciąwliwa ｦ dziaJalno`ć gos”o-

darcza obejmująca rodzaje ”rzedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaJywać na `rodowisko, które 
wymagają s”orządzenia ra”ortu na ”odstawie 
”ostanowienia wJa`ciwego organu, z wyJącze-

niem dziaJalno`ci zaliczanych do ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko; 

9) dziaJka sąsiednia ｦ dziaJka budowlana ”o-

siadająca nie mniej niw jedną ws”ólną granicę 
geodezyjną z inną dziaJką budowlaną, ”osiadają-
cą zjazd z tej samej drogi; 

10) infrastruktura techniczna ｦ przewody  

i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne, cie-

”Jownicze, elektryczne, gazowe i telekomunika-

cyjne oraz inne, towarzyszące zabudowie; 
11) linia zabudowy nieprzekraczalna ｦ linia 

wyznaczająca najmniejszą do”uszczalną odle-

gJo`ć usytuowania zewnętrznej krawędzi nad-

ziemnej `ciany budynku lub jej najbliwszego ”unk-

tu, w ”rzy”adku gdy jest ona nierównolegJa do 
drogi, mierzona zgodnie z ”rze”isami szczegóJo-

wymi planu; 

12) linia zabudowy obowiązująca ｦ linia wy-

znaczająca wymaganą odlegJo`ć usytuowania 
zewnętrznej krawędzi nadziemnej `ciany budynku 
lub jej najbliwszego ”unktu, w ”rzy”adku gdy jest 
ona nierównolegJa do drogi, mierzona zgodnie  
z ”rze”isami szczegóJowymi ”lanu, ”rzy czym: 

a) linia ta nie dotyczy balkonów, wykuszy, 
gzymsów, oka”ów, zadaszeL nad wej`ciami, 
elementów odwodnienia i detalu architektonicz-

nego elewacji oraz innych, ”odobnych czę`ci 
budynku, sytuowanych ponad parterem, 

b) na linii zabudowy nalewy sytuować minŁ 
50% ”owierzchni `ciany frontowej budynku 
ustalonego w ”rze”isach szczegóJowych ”lanu, 

c) linia ta jest jednocze`nie nie”rzekraczalną 
linią zabudowy dla innych budynków, wiat i za-

daszeL, je`li ”rze”isy szczegóJowe ”lanu nie 
stanowią inaczej; 

13) kamienica ｦ miejski budynek mieszkalny, 

kulturowy lub ws”óJczesny, ”rzynajmniej jedno-

”iętrowy, usytuowany w zwartej lub ”óJzwartej 
pierzei zabudowy, zamykającej wnętrze ”odwór-

ka, w tym takwe budynek ”lombowy; 

14) miejsca formalnie wawne ｦ miejsce istot-

ne dla kom”ozycji ukJadu ”rzestrzennego wsi, 
zamykające osie widokowe lub ksztaJtujące wnę-
trza urbanistyczne; 

15) no`nik reklamowy ｦ budowla sJuwąca re-

klamie, a takwe reklamy umieszczane na obiek-

tach budowlanych i urządzeniach lub ich czę-
`ciach, z wyjątkiem szyldów skle”ów i ”rzedsię-
biorstw oraz tablic informacyjnych instytucji; 

16) ”rze”isy odrębne - przepisy ustaw wraz  

z aktami wykonawczymi, obowiązujące Polskie 
Normy i Branwowe Normy oraz ”rze”isy ”rawa 
miejscowego obowiązujące na obszarze woje-

wództwa o”olskiego; 
17) przeznaczenie terenu - forma zagospoda-

rowania lub dziaJalno`ci ustalonej w ”lanie klasy 
przeznaczenia terenu lub grupy klas, które jako 
jedyne mowna sytuować na danym terenie lub  
w obiekcie; 

18) przeznaczenie dopuszczalne ｦ alterna-

tywne klasy ”rzeznaczenia, które mowna sytu-

ować na terenie lub w obiekcie niezalewnie od 
”rzeznaczenia ”odstawowego lub Jącznie z nim, 
w s”osób zgodny z ”rze”isami szczegóJowymi 
planu; 

19) ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ klasy prze-

znaczenia uzu”eJniające lub wzbogacające ”rze-

znaczenie terenu, nie zmieniające charakteru jego 
zagos”odarowania i zabudowy, które mowna 
sytuować wyJącznie jako towarzyszące ”rzezna-

czeniu podstawowemu lub dopuszczalnemu; 

20) ”rzestrzeL wymagająca s”ecjalnego o”ra-

cowania - ”rzestrzeL re”rezentacyjna, wymaga-

jąca szczególnej staranno`ci w zagos”odarowa-

niu i wy”osaweniu, z uwzględnieniem walorów 
kulturowych i krajobrazowych otoczenia, z za-

”ewnieniem wysokiej jako`ci elementów maJej 
architektury, o`wietlenia w formie latarL ulicz-

nych oraz nawierzchni z materiaJów naturalnych 
lub szlachetnych, zrównicowanymi rysunkiem, 
barwą i fakturą; 

21) szczególne wymagania architektoniczne ｦ 

wymóg za”ewnienia wysokich walorów architek-

tonicznych i kom”ozycyjnych, nakJadany na 
obiekt lub zes”óJ obiektów, ”o”rzez szczególne 
uksztaJtowanie formy oraz stosowanie w elewa-

cjach wysokiej jako`ci materiaJów budowlanych; 
22) szpaler drzew ｦ pojedynczy lub ”odwójny 

szereg drzew, którego ”rzerwanie do”uszcza się 
na skrzywowaniach dróg oraz w miejscach zjaz-

dów na dziaJkę lub teren; 
23) teren - fragment obszaru objętego ”la-

nem, wydzielony na rysunku planu liniami roz-

graniczającymi i oznaczony symbolem literowym 

lub liczbowo-literowym; 

24) wskaunik zabudowy - wskaunik wyrawają-
cy ”rocentowy udziaJ ”owierzchni zabudowy 
budynków, wiat i zadaszeL, usytuowanych na 
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dziaJce budowlanej lub terenie, w ”owierzchni tej 
dziaJki budowlanej lub terenu; 

25) wymogi konserwatorskie ｦ wymogi dot. 

ochrony obiektów w”isanych do rejestru zabyt-

ków lub objętych ochroną konserwatorską, okre-

`lone ”rzez wojewódzkiego konserwatora zabyt-

ków; 
26) zieleL towarzysząca - zieleL ozdobna  

i kom”onowana, w tym towarzysząca zabytko-

wym zaJoweniom ”rzestrzennym, budynkom  
i cmentarzom, wraz z elementami maJej architek-

tury, a w ”asie drogowym zieleL ”rzydrowna; 
27) zjazd - zjazd z drogi na dziaJkę lub teren 

dla ”ojazdów samochodowychŁ 
 

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenów 

§ 7Ł1. Na obszarze objętym ”lanem liniami 
rozgraniczającymi wydziela się tereny o nastę”u-

jącym ”rzeznaczeniu: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczo-

ne symbolem: 

a) MN ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej - istniejące (§ 51-53), 

b) MNp ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej - ”lanowane (§ 54), 
c) MW ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej (§ 55), 
d) MZ ｦ tereny zabudowy mieszkaniowo-

zagrodowej (§ 56), 
e) MU ｦ tereny zabudowy mieszkaniowo-

usJugowej (§ 57); 
2) tereny zabudowy usJugowej, oznaczone 

symbolem: 

a) U ｦ tereny zabudowy usJugowej (§ 58-60), 

b) UK ｦ tereny usJug kultury (§ 61), 
c) UO ｦ tereny usJug o`wiaty (§ 62), 
d) US ｦ tereny s”ortu i rekreacji (§ 63), 
e) UT - tereny rekreacji i wy”oczynku (§ 64-65); 

3) tereny uwytkowane rolniczo: 
a) RR - tereny rolnicze (§ 66-67), 

b) RZ - tereny uwytków zielonych (§ 68), 
c) RO - tereny ogrodów (§ 69), 
d) RU - tereny obsJugi ”rodukcji w gos”odar-

stwach rolnych (§ 70); 
4) tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej, 

oznaczone symbolem: 

a) PS ｦ tereny skJadów i magazynów (§ 71), 
b) PU - tereny produkcyjno-usJugowe (§ 72); 
5) tereny zieleni i wód, oznaczone symbolem: 
a) ZL - tereny lasów (§ 73), 
b) ZLp ｦ tereny ”lanowanych zalesieL (§ 74), 
c) ZP ｦ tereny zieleni urządzonej (§ 75-76), 

d) ZC ｦ tereny cmentarzy (§ 77), 
e) WS ｦ tereny wód ”owierzchniowych  

(§ 78-79); 

6) tereny komunikacji, oznaczone symbolem: 

a) KS ｦ tereny urządzeL komunikacji (§ 80-81), 

b) KP - tereny ”laców ”ublicznych (§ 82), 
c) KDG ｦ tereny dróg ”ublicznych gJównych 

(§ 83), 
d) KDZ ｦ tereny dróg publicznych zbiorczych 

(§ 84), 
e) KDL ｦ tereny dróg ”ublicznych lokalnych  

(§ 85-86), 

f) KDD ｦ tereny dróg ”ublicznych dojazdo-

wych (§ 87), 
g) KDP ｦ tereny dróg ”ublicznych ”ieszych  

(§ 88), 
h) KDW ｦ tereny dróg wewnętrznych (§ 89-90); 

7) tereny infrastruktury technicznej, oznaczo-

ne symbolem: 

a) E ｦ tereny infrastruktury elektroenerge-

tycznej (§ 91), 
b) W ｦ tereny infrastruktury wodociągowej  

(§ 92), 
c) K ｦ tereny infrastruktury kanalizacyjnej  

(§ 93)Ł 
2Ł Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1:  
1) przeznaczenie podstawowe oraz, w zalew-

no`ci od ”otrzeb, ”rzeznaczenie do”uszczalne  
i uzu”eJniające, a takwe zasady zagos”odarowa-

nia i ksztaJtowania zabudowy ustala się w ”rze-

”isach szczegóJowych ”lanu; 
2) ”rze”isy ogólne i szczegóJowe obowiązują 

Jącznie, ”rzy czym ”rze”isy ogólne są nadrzędne 
w stosunku do ”rze”isów szczegóJowychŁ 

 

§ 8Ł1Ł Ustala się nastę”ujące gru”y klas ”rze-

znaczenia terenów: 
1) zabudowa mieszkaniowa, obejmująca na-

stę”ujące klasy ”rzeznaczenia terenu: 
a) mieszkania towarzyszące ｦ to czę`ć bu-

dynków niemieszkalnych, w których znajdują się 
nie więcej niw 2 mieszkania, 

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ｦ 

rozumiana zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, lub 
zes”óJ takich budynków wraz z budynkami  
i urządzeniami towarzyszącymi, związanymi z ich 
obsJugą, 

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna ｦ 

to budynek mieszkalny nie będący budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym, w rozumieniu 

”rze”isów odrębnych, lub zes”óJ takich budyn-

ków wraz z urządzeniami towarzyszącymi, zwią-
zanymi z ich obsJugą, 

d) zabudowa zamieszkania zbiorowego ｦ to 

obiekty i ”owierzchnie ”rzeznaczone na staJe lub 
czasowe zamieszkanie ludzi takie jak dom dziec-

ka, dom s”okojnej staro`ci, dom rencistów, dom 
zakonny, internat, bursa oraz inne o podobnym 

charakterze; 

2) usJugi, obejmujące nastę”ujące klasy prze-

znaczenia terenu: 
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a) bez”ieczeLstwo ”ubliczne ｦ to obiekty  

i ”owierzchnie wykorzystywane ”rzez ”olicję, 
straw gminną i straw ”owarną, 

b) biura ｦ to obiekty i powierzchnie wykorzy-

stywane ”rzez administrację ”ubliczną, organiza-

cje i stowarzyszenia spoJeczne, ”olityczne, go-

s”odarcze, religijne oraz związane z obsJugą ad-

ministracyjno-socjalną, obsJugą ”ocztowo - tele-

komunikacyjną, zarządzaniem, doradztwem, fi-
nansami, ubez”ieczeniami, obsJugą nieruchomo-

`ci, ”o`rednictwem, archiwizowaniem, obsJugą 
turystyki, dziaJalno`cią wydawniczą lub mediami, 
reklamą, a takwe biura ”rojektów, ”rawnicze, 
notarialne i inne o podobnym charakterze, 

c) handel detaliczny ｦ to obiekty i powierzch-

nie detalicznej s”rzedawy towarów konsumen-

tom, o ”owierzchni s”rzedawy do 400 m2, wraz  

z budynkami i urządzeniami towarzyszącymi,  
z wyjątkiem handlu ”ojazdami, s”rzętem budow-

lanym i rolniczym lub ich czę`ciami, materiaJami 
budowlanymi, masowymi oraz detalicznej sprze-

dawy ”aliw (stacji ”aliw), 
d) obsJuga zwierząt ｦ to obiekty i powierzch-

nie przeznaczone na lecznice weterynaryjne, 

poradnie weterynaryjne, hotele lub schroniska 

dla zwierząt, szkoJy tresury zwierząt oraz inne  
o podobnym charakterze, 

e) opieka medyczna ｦ to obiekty i powierzch-

nie wykorzystywane do `wiadczenia usJug i ”o-

rad medycznych, diagnostyki medycznej, wJobki, 
a takwe zakJady o”ieki zdrowotnej, rehabilitacji, 
”rotetyki, laboratoria, ambulatoria, szkoJy rodze-

nia oraz inne o ”odobnym charakterze, z wyjąt-

kiem indywidualnych praktyk lekarskich, 

f) o”ieka s”oJeczna ｦ to obiekty i powierzch-

nie ”rzeznaczone na ”ogotowie o”iekuLcze, dom 
”omocy s”oJecznej, dom samotnych matek, 
schronisko dla bezdomnych, o`rodek dla nielet-

nich, hos”icjum, o`rodek dla ofiar ”rzemocy, 
uzalewnionych, emigrantów, hotele socjalne oraz 
inne o podobnym charakterze, umowliwiające 
zamieszkanie lub ”obyt ludzi s”oJecznie ”o-

krzywdzonych, 

g) plenerowe obiekty kultury - to otwarte 

obiekty sJuwące organizacji im”rez kulturalnych 
takie jak muszle koncertowe, amfiteatr oraz inne 

o podobnym charakterze, 

h) rekreacja ｦ to obiekty i powierzchnie umow-
liwiające odnawianie siJ fizycznych i ”sychicz-

nych za ”omocą równych form aktywno`ci umy-

sJowej lub fizycznej, takie jak sauny, salony ma-

sawu, solaria, Jaunie, siJownie, sale do aerobiku, 
fitness, jogi, taLca oraz inne o ”odobnym cha-

rakterze, 

i) rozrywka ｦ to obiekty i powierzchnie wyko-

rzystywane do ”rowadzenia dziaJalno`ci rozryw-

kowej takie jak sale taneczne, dyskoteki, kluby, 

salony gier, sale bilardowe, kręgielnie, kawiarnie 

internetowe, kabaret oraz inne o podobnym cha-

rakterze, z wyjątkiem sezonowych usJug rozrywki, 
j) sezonowe bazy turystyczne ｦ to pola na-

miotowe, pola karawaningowe, pola i miejsca 

biwakowe oraz campingi, 

k) sezonowe usJugi rozrywki ｦ to powierzch-

nie sJuwące sezonowej lokalizacji cyrku, wesoJe-

go miasteczka, luna”arku oraz innych urządzeL 
rozrywkowych, stanowiących tymczasowe 
obiekty budowlane, 

l) usJugi bytowe ｦ to ”unkty usJug szewskich, 
zegarmistrzowskich, `lusarskich, fryzjerskich, 
kosmetycznych, stylistycznych, optycznych, 

szklarskich, pralniczych, fotograficznych, ksero-

graficznych, introligatorskich, internetowych, 

”ogrzebowych, wykonywania ”ieczątek, a takwe 
”unkty na”raw i wy”owyczania s”rzętu, artyku-

Jów uwytku osobistego i domowego oraz inne  
o podobnym charakterze, 

m) usJugi drobne ｦ to usJugi `wiadczone  

w ramach wykonywania wolnego zawodu oraz 

`wiadczone indywidualnie ”rzez jednoosobowe 
podmioty gospodarcze takie jak indywidualne 

praktyki lekarskie, weterynaryjne, projektowe, 

geodezyjne, prawnicze, rachunkowo-księgowe, 
doradcze, detektywistyczne, związane z tJuma-

czeniami, sekretarskie, obsJugi finansowej  
i ubezpieczeniowej oraz inne o podobnym cha-

rakterze, 

n) usJugi edukacji i wychowania ｦ to obiekty  

i ”owierzchnie ”rzeznaczone ”od szkoJy i ”rzed-

szkola, a takwe ”lacówki o”iekuLczo ｦ wycho-

wawcze, 

o) usJugi gastronomii ｦ to restauracje, bary, 

herbaciarnie, kawiarnie, cukiernie, koktajl-bary, 

winiarnie, puby, tawerny, gospody oraz inne  

o ”odobnym charakterze, takwe wraz z usJugami 
cateringowymi, 

p) usJugi ksztaJcenia ｦ to obiekty i powierzch-

nie wykorzystywane ”rzez nie”ubliczne szkoJy 
artystyczne oraz s”ecjalistyczne, nauczające 
języków, taLca, rysunku, religii, aktorskie it”Ł 
oraz oferujące ”rowadzenie kursów i szkoleL  
w zakresie nauczania, z wyjątkiem szkóJ nauki 
jazdy ”ojazdami i szkóJ tresury zwierząt, 

q) usJugi kultu religijnego ｦ to obiekty kultu 

religijnego, 

r) usJugi kultury ｦ to obiekty i powierzchnie 

sJuwące kulturze, sztuce lub wystawiennictwu, 
takie jak sale koncertowe, muzea, sale wysta-

wowe, kina, galerie sztuki, biblioteki, czytelnie, 

centra informacyjne, domy kultury, `wietlice 
oraz inne o podobnym charakterze, 

s) usJugi s”ortu ｦ to obiekty i powierzchnie 

umowliwiające u”rawianie s”ortu takie jak hale 
sportowe, sportowo-widowiskowe, sale gimna-

styczne, kryte baseny ką”ielowe i ”Jywalnie, 

stadiony, kryte lodowiska, o`rodki i kluby s”or-

towe obejmujące kom”leks obiektów i urządzeL 
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s”ortowych jak n”Ł jeudzieckie, ws”inaczkowe, 
rolkowe, rowerowe itp. oraz inne o podobnym 

charakterze, wraz z obiektami i urządzeniami 
towarzyszącymi, 

t) usJugi turystyki ｦ to hotel, motel, pensjo-

nat, dom go`cinny, dom wycieczkowy, schroni-

sko turystyczne oraz inne sJuwące zakwaterowa-

niu turystów, takwe z towarzyszącymi usJugami 
gastronomii i handlu detalicznego, z wyjątkiem 
agroturystyki i sezonowych baz turystycznych, 

u) usJugi u”owszechniania kultury ｦ to obiek-

ty i ”owierzchnie sJuwące u”owszechnianiu  
i popularyzacji kultury lub sztuki, takie jak kluby 

profesjonalne (literacki, artystyczny, taneczny 

it”Ł), studia i ”racowanie artystyczne, wy”owy-

czalnie no`ników elektronicznych oraz inne  

o podobnym charakterze; 

3) uwytki rolnicze, obejmujące nastę”ujące 
klasy przeznaczenia terenu: 

a) agroturystyka ｦ to dziaJalno`ć usJugowo-

turystyczna ”rowadzona ”rzez rolników na tere-

nie rodzinnego gospodarstwa rolnego, wolna od 

”odatku dochodowego od osób fizycznych, 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi w zakresie ”o-

datków, 
b) ogrody ｦ to ogrody przydomowe wykorzy-

stywane rolniczo oraz ogrody dziaJkowe i rekre-

acyjne towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, 
wraz z obiektami maJej architektury, altanami, 

oranweriami, szklarniami, ”rzydomowymi oczkami 
wodnymi i basenami ką”ielowymi otwartymi, nie 
wymagającymi ”ozwolenia na budowę, 

c) obsJuga ”rodukcji rolnej ｦ to obiekty i po-

wierzchnie obsJugi ”rodukcji rolnej i gos”odarki 
polowej oraz przetwórstwa rolno-s”owywczego, 

d) produkcja rolna ｦ to obiekty produkcji 

zwierzęcej, ro`linnej, takie jak fermy chowu  
i hodowli zwierząt, szklarnie, gos”odarstwa 
ogrodnicze, szkóJkarskie, rybackie, ”ieczarkarnie 
i inne, sJuwące bez”o`rednio ”rodukcji rolniczej 
uznanej, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, za 
dziaJ s”ecjalny, 

e) uwytki rolne ｦ to grunty orne, sady i plan-

tacje wraz z drogami rolniczymi, urządzeniami 
melioracji wodnych, urządzeniami ”rzeciw”owo-

dziowymi i ”rzeciw”owarowymi oraz zao”atrzenia 
rolnictwa w wodę, 

f) uwytki zielone ｦ to Jąki trwaJe i ”astwiska 
trwaJe wraz z drogami rolniczymi oraz urządze-

niami melioracji wodnych urządzeniami ”rzeciw-

”owodziowymi i ”rzeciw”owarowymi oraz zao”a-

trzenia rolnictwa w wodę, 
g) zabudowa zagrodowa ｦ rozumiana zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi; 
4) aktywno`ć gos”odarcza, obejmująca na-

stę”ujące klasy ”rzeznaczenia terenu: 
a) bazy maszyn ｦ to bazy komunalne, budow-

lane, transportowe, spedycyjno - transportowe, 

s”edycyjne, obsJugi zieleni oraz inne o ”odobnym 
charakterze, 

b) eks”loatacja surowców ｦ to powierzch-

niowa eks”loatacja surowców mineralnych ”ro-

wadzona wyJącznie na udokumentowanym zJowu 
na podstawie koncesji, zgodnie z przepisami 

odrębnymi ”rawa geologicznego i górniczego, 
c) handel hurtowy ｦ to obiekty i powierzchnie 

ods”rzedawy towarów innym jednostkom handlu 
hurtowego lub detalicznego oraz innym uwyt-

kownikom, a takwe handel detaliczny materiaJami 
budowlanymi i masowymi, 

d) handel pojazdami ｦ to obiekty i powierzch-

nie s”rzedawy ”ojazdów samochodowych, ma-

szyn budowlanych i rolniczych, ciągników,  
a takwe ich wynajem oraz inne o ”odobnym cha-

rakterze, 

e) na”rawa ”ojazdów ｦ to obiekty i po-

wierzchnie usJug wykonywanych w zakresie 
remontów, na”raw, konserwacji ”ojazdów, 
s”rzętu budowlanego, rolniczego i innych urzą-
dzeL, takie jak usJugi mechaniczne, blacharskie, 
lakiernicze, wulkanizacyjne, elektrotechniczne  

i elektroniczne, wymiany czę`ci i akcesoriów 
oraz inne o podobnym charakterze, 

f) obsJuga ”ojazdów ｦ to obiekty i powierzch-

nie usJug wykonywanych w zakresie obsJugi 
pojazdów silnikowych takie jak diagnostyka ”o-

jazdów, wykonywanie ”rzeglądów technicznych, 
myjnie, ”omoc drogowa, a takwe handel deta-

liczny ”ojazdami lub ich czę`ciami, wynajem 
”ojazdów oraz inne o ”odobnym charakterze,  
z wyjątkiem stacji ”aliw, 

g) produkcja drobna ｦ to obiekty i powierzch-

nie wykorzystywane do ”rowadzenia dziaJalno`ci 
wytwórczej lub usJugowej zakJadu rzemie`lnicze-

go takie jak stolarstwo, `lusarstwo, kamieniar-

stwo, ”iekarnictwo, cukiernictwo, a takwe drob-

na ”rodukcja innych wyrobów, rozmaitych arty-

kuJów i s”rzętu, 
h) produkcja energii ｦ to produkcja energii  

z biomasy lub biogazu, 

i) produkcja ｦ to obiekty i powierzchnie wy-

korzystywane do ”rowadzenia dziaJalno`ci ”ro-

dukcyjnej, wytwórczej i ”rzetwórczej oraz innej  
o podobnym charakterze, 

j) skJady i magazyny ｦ to obiekty i po-

wierzchnie wykorzystywane do skJadowania  
i magazynowania, sortowania, konfekcjonowania 

oraz inne o podobnym charakterze, 

k) stacje paliw ｦ to staje ”aliw ”Jynnych  
i samodzielne stacje gazu ”Jynnego, rozumiane 
zgodnie z przepisami odrębnymi, na których do-

konuje się detalicznej s”rzedawy ”aliw, takwe  
z towarzyszącą obsJugą ”ojazdów, 

l) urządzenia gos”odarki od”adami ｦ to obiek-

ty i ”owierzchnie związane ze sku”em, zbiórką  
i czasowym skJadowaniem zJomu lub surowców 
wtórnych, z wyjątkiem innych form gos”odarki 
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od”adami obejmujących obiekty segregacji, ”rze-

Jadunku, ”rzeróbki, recyclingu, obróbki, uniesz-

kodliwiania i skJadowania od”adów oraz demon-

tawu ”ojazdów zuwytych; 
5) zieleL i wody, obejmujące nastę”ujące kla-

sy przeznaczenia terenu: 

a) cmentarze ｦ to cmentarze komunalne i wy-

znaniowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
techniczną, zielenią i obiektami budowlanymi,  
w tym domem ”ogrzebowym lub kostnicą,  
z wyjątkiem cmentarza dla ”ochówku zwierząt, 

b) lasy i zalesienia ｦ rozumiane zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymi o lasach, a takwe za-

drzewienia i zakrzewienia ”rzydrowne i `ród”olne, 
c) urządzenia s”ortu i rekreacji ｦ to otwarte, 

terenowe urządzenia do u”rawiania s”ortu i re-

kreacji takie jak boiska, korty tenisowe, skocz-

nie, `ciewki rowerowe, rolkowe i hi”iczne, `ciewki 
zdrowia, `ciany ws”inaczkowe, lodowiska od-

kryte, ”lawe, ką”ieliska, ”omosty, ”rzystanie 
wodne oraz inne o podobnym charakterze,  

z wyjątkiem tras s”ortów motorowych, 
d) urządzenia turystyczne ｦ rozumiane zgod-

nie z prze”isami odrębnymi w zakresie ochrony 
gruntów rolnych i le`nych, 

e) wody ｦ to wody ”owierzchniowe ”Jynące  
i stojące, takie jak rzeki, ”otoki, jeziora, stawy 
związane z gos”odarką rybacką, rekreacją i wy-

”oczynkiem wraz urządzeniami wodnymi, 
f) zieleL ”arkowa ｦ to ”arki wraz z urządze-

niami rekreacji i wypoczynku codziennego (plac 

zabaw dla dzieci, Jawki) i elementami maJej archi-

tektury takimi jak ”omniki, ”osągi, rzeuby, figu-

ry, obeliski, fontanny, tablice ”amiątkowe i inne 
obiekty architektury ogrodowej, podnoszące 
”restiw terenu, 

g) zieleL urządzona ｦ to skwery i zieleLce 
wraz z urządzeniami rekreacji codziennej (”lace 
zabaw dla dzieci, Jawki, urządzenia gimnastyczne 
it”Ł) i utrzymania ”orządku (”lacyki gos”odarcze, 
trzepaki, miejsca czasowego gromadzenia odpa-

dów bytowych); 
6) infrastruktura komunikacyjna, obejmująca 

nastę”ujące klasy ”rzeznaczenia terenu: 
a) droga - ulica - rozumiana zgodnie z przepi-

sami odrębnymi, 
b) droga piesza ｦ to droga dla ruchu pieszych, 

z do”uszczeniem ruchu rowerów, ”ojazdów s”e-

cjalnych i u”rzywilejowanych oraz niezbędnego 
dojazdu do dziaJek z niej dostę”nych, 

c) droga wewnętrzna ｦ rozumiana zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymi, 
d) plac publiczny ｦ to ogólnodostę”ny ”lac 

”ubliczny wraz z zielenią kom”onowaną i ele-

mentami maJej architektury takimi jak pomniki, 

”osągi, rzeuby, figury, obeliski, fontanny, tablice 
”amiątkowe i inne obiekty maJej architektury, 
”odnoszące ”restiw terenu, 

e) trasa rekreacyjna ｦ to szlaki turystyczne, 

trasy s”acerowe, a takwe trasy rowerowe i hi-

piczne, 

f) trasa rowerowa ｦ to droga dla rowerów, 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, za”ewniająca 
bezpieczny i wygodny ruch rowerowy, obejmu-

jąca wydzielone `ciewki rowerowe lub tew wy-

dzielone ”asy dla ruchu rowerów, 
g) urządzenia kolejowe ｦ to obiekty i urządze-

nia przystanku kolejowego, 

h) urządzenia ”arkowania ｦ to jednopozio-

mowy, odkryty zes”óJ miejsc ”arkingowych dla 
samochodów osobowych, sytuowany na ”ozio-

mie terenu, poza pasem drogowym drogi, z wy-

jątkiem urządzeL ”arkowania samochodów cięwa-

rowych, 

i) urządzenia ”arkowania samochodów cięwa-

rowych ｦ to jedno”oziomowy, odkryty zes”óJ 
miejsc ”arkingowych dla samochodów o masie 
”owywej 3,5 t, w tym dla samochodów ”rzewo-

wących Jadunki niebez”ieczne; 
7) infrastruktura techniczna, obejmująca na-

stę”ujące klasy ”rzeznaczenia terenu: 
a) urządzenia elektroenergetyczne ｦ to stacje 

transformatorowe SN, 

b) urządzenia kanalizacyjne ｦ to przepom-

”ownie oraz instalacje, obiekty i urządzenia 
oczyszczalni `cieków; 

c) urządzenia wodociągowe ｦ to ujęcia wody 
wymagające ”ozwolenia wodno-prawnego, 

d) infrastruktura telekomunikacyjna ｦ to 

”rzewody i urządzenia telekomunikacyjne, rozu-

miane zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, takwe 
infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym 

oddziaJywaniuŁ 
2Ł Na terenach, o których mowa § 7 ust. 1, 

mowna sytuować: 
1) infrastrukturę techniczną związaną z ob-

sJugą obiektów i terenów, a takwe inną infra-

strukturę techniczną, je`li nie koliduje z istniejącą 
i ”lanowaną zabudową lub zagos”odarowaniem 
terenów; 

2) drogi wewnętrzne, zieleL towarzyszącą  
i obiekty maJej architektury. 

 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu prze-

strzennego 

§ 9Ł1Ł Ustala się ogólne zasady ochrony  
i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego na obszarze 
objętym ”lanem: 

1) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

bliuniaczej segmenty budynku, sytuowane na 

wydzielonych dziaJkach, nie muszą być lustrza-

nym odbiciem, z zastrzeweniem ustŁ 2; 
2) przy budowie, nadbudowie, rozbudowie, 

”rzebudowie i remoncie segmentów budynku  
w zabudowie bliuniaczej nalewy zachować: 
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a) jednakowe wysoko`ci od ”oziomu terenu 
do górnej krawędzi `ciany zewnętrznej oraz do 
kalenicy dachu, 

b) jednorodne materiaJy wykoLczenia elewacji 
oraz kolorystykę, 

c) jednorodną geometrię dachu oraz materiaJ  
i kolor jego pokrycia, 

d) jednorodną ”od względem materiaJu i ”o-

dziaJów stolarkę okienną i drzwiową, 
e) jednorodne formy do`wietlenia ”oddasza 

uwytkowego (okna ”oJaciowe, lukarny); 
3) ”rzy rozbudowie budynków, dach czę`ci 

dobudowanej nalewy ”okryć takim samym mate-

riaJem i w takim samym kolorze, jak ”okrycie 
dachu istniejącego; 

4) w przypadku adaptacji poddasza na cele 

uwytkowe: 
a) nowe okna sytuować w osiach okien kon-

dygnacji usytuowanej ”oniwej, 
b) do”uszcza się równorodne formy do`wie-

tlania ”oddasza wyJącznie w ”rzy”adku, gdy 
wynika to z ”rojektu ada”tacji caJego ”oddasza 
na cele uwytkowe; 

5) z zastrzeweniem § 12 ust. 3 pkt 2, w kolo-

rystyce: 

a) elewacji budynków stosować odcienie ko-

lorów ”astelowych, z wyjątkiem odcieni koloru 
niebieskiego i zielonego, 

b) wysokich dachów budynków stosować 
materiaJ w odcieniach koloru czerwonego, brą-
zowego i grafitowego; 

6) w budynku do”uszcza się: 
a) w”rowadzenie równych ”odziaJów stolarki 

okiennej, je`li wynika to z ”rojektu zmiany wy-

glądu caJej elewacji, 
b) w”rowadzenie równych kolorów na elewacji, 

je`li wynika to z ”rojektu kolorystyki elewacji, 
c) przebudowę balkonów i logii, je`li wynika 

to z ”rojektu caJej elewacji budynkuŁ 
2Ł Na obszarze objętym ”lanem zakazuje się:  
1) lokalizacji budynków rekreacji indywidual-

nej, zdefiniowanej zgodnie z ”rze”isami odręb-

nymi; 

2) wygradzania dziaJek od strony dróg ”u-

blicznych i wewnętrznych ogrodzeniami wyko-

nanymi z ”refabrykatów betonowych oraz o ”o-

wierzchni awurowej mniejszej niw 70% i wysoko-

`ci większej niw 1,8 m; 

3) umieszczana na dachach jednorodzinnych 

budynków mieszkalnych konstrukcji ws”orczych 
wraz z anteną i urządzeniami towarzyszącymi,  
o wysoko`ci większej niw 2 m. 

3Ł Jeweli ”rze”isy szczegóJowe ”lanu nie sta-

nowią inaczej, do”uszcza się sytuowanie budyn-

ków w odlegJo`ci 1,5 m od granicy dziaJki lub 
bez”o`rednio ”rzy granicy z inną dziaJką budow-

laną w ”rzy”adkach: 

1) okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 

2) odbudowy i ”rzebudowy istniejącej zabu-

dowy; 

3) budowy zabudowy wielorodzinnej oraz 

jednorodzinnej bliuniaczej i szeregowej; 
”rzy s”eJnieniu wymogów ”rze”isów odręb-

nych w zakresie ochrony ”rzeciw”owarowejŁ  
 

§ 10.1Ł Ustala się granice terenów wymaga-

jących rehabilitacji: 
1) ”o”rzemysJowych, obejmujących tereny 

oznaczone symbolem MZ, MNp i 1K; 

2) magazynowo ｦ skJadowo - mieszkaniowych, 

obejmujących fragment terenu oznaczonego 
symbolem MU. 

2Ł W granicach terenów wymagających reha-

bilitacji, o których mowa w ustŁ 1, ustala się 
obowiązek: 

1) ”rzeksztaJcenia istniejącego s”osobu uwyt-

kowania terenu na klasy przeznaczenia ustalone 

”rze”isami szczegóJowymi ”lanu; 
2) ”rzywrócenia uwytkowania obiektów w”i-

sanych do rejestru zabytków i objętych ochroną 
konserwatorską; 

3) likwidacji lub ”rzeksztaJcenia zabudowy 
substandardowej, kolidującej z ”rzeznaczeniem 
terenu lub rangą miejsca, w tym szczególnie 
zabudowy magazynowo-skJadowejŁ 

 

§ 11Ł1Ł Ustala się granice ochrony kom”ozy-

cji historycznego ukJadu ruralistycznego ｭowalni-

cyｬ, wymagającego ochrony i rewaloryzacjiŁ 
2Ł W granicach ochrony kom”ozycji ukJadu 

ruralistycznego, o którym mowa w ustŁ 1, na-

stę”ujące elementy historycznego ukJadu ”rze-

strzennego obejmuje się ochroną: 
1) trakty wrzecionowato wygiętych dróg, 

oznaczonych symbolem KŚP i 1KŚź, okalających 
dawny ”lac ”ubliczny jakim byJo tzwŁ ｭnawsieｬ, 
oznaczone symbolem 1U; 

2) dominantę ”rzestrzenną, jaką stanowi wie-

wa ko`cioJa ”arafialnego; 
3) ukJad zabudowy: 
a) w czę`ci ”óJnocno-zachodniej w formie 

zwartej lub ”óJzwartej ”ierzei zabudowy kamie-

nicowej, sytuowanej kalenicą równolegle do 
frontu dziaJki, 

b) w czę`ci ”oJudniowo-wschodniej w formie 

budynków wolnostojących, sytuowanych szczy-

tem i kalenicą ”rosto”adle do frontu dziaJkiŁ 
3Ł Śla terenów ”oJowonych w granicach 

ochrony kom”ozycji, o których mowa w ustŁ 1, 

ustala się obowiązek: 
1) zmiany s”osobu uksztaJtowania i uwytko-

wania dawnego ｭnawsiaｬ, o którym mowa  
w ustŁ 2 ”kt 1, ”o”rzez zwiększenie udziaJu 
usJug i zieleni towarzyszącej oraz udziaJu ”rze-

strzeni ogólnodostę”nych; 
2) rewaloryzacji budynków, o których mowa 

w § 28 i § 29, oraz budynków istotnych dla 
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kom”ozycji zes”oJu zabudowy, w tym szczegól-

nie ”ochodzących s”rzed 1945 roku; 
3) uksztaJtowania: 
a) `cian urbanistycznych w zwartej lub ”óJ-

zwartej ”ierzei zabudowy wokóJ ”lacu ”ubliczne-

go, oznaczonego symbolem KP, 

b) budynków sytuowanych w miejscach for-

malnie wawnych, zgodnie z zasadami okre`lony-

mi w § 13; 
4) dostosowania nowej zabudowy do form 

zabudowy historycznej-kulturowej w zakresie 

s”osobu sytuowania, linii zabudowy, gabarytów 
i wysoko`ci, ”ro”orcji elewacji frontowych, 
geometrii i ”okrycia dachów oraz s”osobu sytu-

owania kalenicy; 

5) stosowania: 

a) materiaJów wykoLczeniowych ty”owych 
dla zes”oJu zabudowy tznŁ tynku oraz ceramicz-

nego ”okrycia dachów, 
b) stylowych latarL ulicznych, 
c) w nawierzchniach materiaJów naturalnych 

lub szlachetnych.  

 

§ 12Ł1Ł Ustala się granice ochrony kom”ozy-

cji historycznego zes”oJu zabudowy robotniczej, 
”ochodzącej z lat 30-tych XX wieku, wymagają-
ce ochrony i rewaloryzacji.  

2Ł Śla zes”oJu zabudowy robotniczej, o któ-
rym mowa w ustŁ 1, ustala się ochronę histo-

rycznych ”odziaJów ”arcelacyjnych, s”osobu 
sytuowania budynków istotnych dla kom”ozycji 
zes”oJu zabudowy, linii zabudowy, gabarytów  
i wysoko`ci budynków oraz geometrii ich dachówŁ 

3Ł Śla budynków istotnych dla kom”ozycji 
zes”oJu zabudowy: 

1) zakazuje się nadbudowy budynku o więcej 
niw 30 cm oraz dokonywania zmiany geometrii 

dachu; 

2) nakazuje się stosowanie na elewacji bu-

dynku materiaJów wykoLczeniowych i kolorów 
ty”owych dla zes”oJu zabudowy tznŁ tynku  
w kolorze pastelowym oraz ceramicznego pokry-

cia dachu w odcieniach koloru czerwonego; 

3) do”uszcza się: 
a) wymianę budynków ”rzy zachowaniu wy-

mogów ”rze”isów szczegóJowych, 
b) rozbudowę ”oziomą budynku pod warun-

kiem zachowania wysoko`ci od ”oziomu terenu 
do górnej krawędzi elewacji frontowej, 

c) zachowanie budynku mieszkalnego nr 39, 

w jego dotychczasowej formie, oraz jego rozbu-

dowę i ”rzebudowę, zgodnie z ”rze”isami szcze-

góJowymi ”lanuŁ 
 

§ 13Ł1. Na rysunku ”lanu ustala się miejsca 
formalnie wawneŁ 

2Ł Śla budynków sytuowanych w miejscach, 
o których mowa w ustŁ 1, obowiązują szczegól-

ne wymagania architektoniczne, uwzględniające 
walory kulturowe otoczenia. 

3Ł Śo”uszcza się sytuowanie na budynkach 
akcentów architektonicznychŁ 

 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego 

§ 14Ł1Ł ź zastrzeweniem ustŁ 2, na obszarze 
objętym ”lanem zakazuje się sytuowania: 

1) zakJadów stwarzających zagrowenie wy-

stą”ienia ”owawnych awarii, o których mowa  
w ”rze”isach odrębnych; 

2) ”rzedsięwzięć wymagających utworzenia 
obszaru ograniczonego uwytkowania, z wyjąt-

kiem infrastruktury komunikacyjnej i infrastruktu-

ry technicznej. 

2Ł ŚziaJalno`ć gos”odarcza nie mowe ”owo-

dować ”rzekroczenia obowiązujących standar-

dów jako`ci `rodowiska i standardów emisyj-

nych, okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, ”oza 
granicami terenu, do którego ”rowadzący dzia-

Jalno`ć ”osiada tytuJ ”rawnyŁ 
3Ł W ”rzedsięwzięciach mogących znacząco 

oddziaJywać na `rodowisko stosować rozwiąza-

nia techniczne, technologiczne i organizacyjne: 

1) minimalizujące warto`ci ”odstawowych 
uciąwliwo`ci dla ludzi i `rodowiska; 

2) gwarantujące dotrzymanie standardów ja-

ko`ci `rodowiska i standardów emisyjnych, 
okre`lonych w ”rze”isach odrębnych; 

3) wykluczające skawenie lub zakawenie `ro-

dowiska. 

 

§ 15Ł1Ł W celu ochrony jako`ci ”owietrza 
atmosferycznego nalewy stosować rozwiązania 
techniczne, technologiczne i organizacyjne ogra-

niczające lub za”obiegające niskiej emisji, w tym 
szczególnie: 

1) w lokalnych i w indywidualnych systemach 

grzewczych stosować ”aliwa niskoemisyjne lub 
urządzenia niskoemisyjne, za”ewniające dotrzyma-

nie obowiązujących norm emisji zanieczyszczeL; 
2) wykorzystać energię odnawialną i ”aliwa 

ekologiczne w zasilaniu energetycznym budyn-

ków oraz w gos”odarce komunalnejŁ 
2Ł MateriaJy, będące uródJem emisji niezorga-

nizowanej do ”owietrza, skJadować w obiektach 
zadaszonych, a w ”rzy”adku ich skJadowania na 
otwartym terenie wdrawać technologie minimali-
zujące emisję wtórnąŁ  

3Ł WzdJuw dróg ”ublicznych, oznaczonych 
symbolem 1KŚG i 2KŚź, sytuować zadrzewienia 
liniowe oraz ksztaJtować je w s”osób za”ewnia-

jący ochronę ”rzed roz”rzestrzenianiem się za-

nieczyszczeL komunikacyjnychŁ 
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§ 16Ł1Ł W celu ochrony wód ”owierzchnio-

wych i podziemnych oraz ziemi przed zanie-

czyszczeniami, zakazuje się: 
1) w”rowadzania nieczyszczonych `cieków 

do `rodowiska, w tym rolniczego wykorzystania 
`cieków; 

2) czasowego skJadowania nawozów, `rod-

ków ochrony ro`lin oraz innych substancji,  
w s”osób mogący zanieczyszczać ”owierzchnię 
ziemi, glebę i wodyŁ 

2Ł Powierzchnie, na których istnieje niebez-

”ieczeLstwo zanieczyszczenia substancjami 
szkodliwymi, mogącymi ”rzenikać do wód lub do 
ziemi, nalewy uszczelnić, zabez”ieczyć ”rzed 
s”Jywem zanieczyszczonych wód na tereny przy-

legJe oraz wy”osawyć w urządzenia oczyszczają-
ce i zabez”ieczające ”rzed ”rzedostaniem się 
substancji zagrawających `rodowisku naturalne-

mu wód i ziemiŁ 
3Ł Miejsca czasowego gromadzenia od”adów 

zabez”ieczyć ”rzed ”rzedostaniem się do wód 
lub do ziemi substancji mających negatywny 
w”Jyw na ich `rodowiskoŁ 

4Ł Nawozy oraz `rodki ochrony ro`lin ”rze-

chowywać w szczelnych zbiornikach lub na 
utwardzonym i nie”rze”uszczalnym ”odJowu, 
od”ornym na dziaJanie substancji wrącychŁ 

5Ł Gnojówkę i gnojowicę gromadzić w szczel-

nych zbiornikach na ”Jynne odchody zwierzęce  
i zagos”odarować rolniczo na gruntach wJasnego 
gospodarstwa rolnego, z zachowaniem wymo-

gów ”rze”isów odrębnych w zakresie nawozów  
i nawowenia, w dawkach nie ”rzekraczających 
granic mowliwo`ci buforowych kompleksu sorp-

cyjnego gleb. 

6Ł źachować i odtworzyć obudowę biolo-

giczną cieków i zbiorników wodnych, oznaczo-

nych symbolem 1WS i 2WS, ograniczającą 
s”Jywy ”owierzchniowe zanieczyszczeLŁ 

7Ł źakazuje się od”rowadzania `cieków o”a-

dowych do zbiorników wodnych, oznaczonych 
symbolem 1WS, wykorzystywanych do celów 
hodowlanych lub rekreacyjnych. 

 

§ 17Ł1Ł Na rysunku ”lanu wskazuje się grani-

ce udokumentowanego zJowa kruszywa natural-

nego IĄCźNIKŁ 
2. Do czasu racjonalnego wydobycia kopaliny 

w granicach udokumentowanego zJowa, o którym 
mowa w ust. 1, zakazuje się: 

1) budowy obiektów budowlanych, nie zwią-
zanych z eks”loatacją zJowa; 

2) dokonywania trwaJych nasadzeL u”raw 
sadowniczych, ogrodniczych lub le`nychŁ 

 

§ 18Ł1Ł Na terenie udokumentowanego zJowa, 
o którym mowa w § 17, wskazuje się ”rojekto-

wane stanowisko dokumentacyjne przyrody nie-

owywionej, obejmujące odsJonięcia ”iaszczysto-

wwirowe osadów ”lioceLskiej sieci rzecznej re-

”rezentatywne dla serii osadowej, będące waw-
nym `wiadectwem ”ozwalającym na odtworze-

nie ”rocesów korytowych oraz kierunków ”rze-

”Jywu rzek ”rzed zlodowaceniami na terenie 
”oJudniowej O”olszczyznyŁ 

2. Do czasu ustanowienia stanowiska doku-

mentacyjnego, o którym mowa w ustŁ 1: 
1) zakazuje się niszczenia, uszkadzania lub je-

go ”rzeksztaJcania oraz wykonywania robót 
ziemnych trwale znieksztaJcających rzeubę tere-

nu na dJugo`ci okŁ 20-30 m, ”o zakoLczeniu 
eks”loatacji zJowa; 

2) w zagos”odarowaniu terenu nalewy uwzględ-

nić ochronę stanowiska dokumentacyjnego, zgod-

nie z ”rze”isami szczegóJowymi ”lanu. 

 

§ 19Ł1Ł Ustala się granice terenów wymaga-

jących rekultywacji, obejmujących zdegradowane 
tereny poeksploatacyjne. 

2Ł W granicach terenu wymagającego rekul-

tywacji, o którym mowa w ustŁ 1: 
1) ustala się obowiązek rekultywacji w kie-

runku wodnym, le`nym lub rolnym; 

2) do”uszcza się wykorzystanie zbiorników 
wodnych na cele gospodarki rybackiej oraz re-

kreacji, zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi 
planu; 

3) zakazuje się zabudowy terenu oraz skJa-

dowania od”adówŁ 
 

§ 20Ł1Ł W usJugach i ”rodukcji, takwe ”ro-

dukcji rolnej, stosować surowce i materiaJy za-

”obiegające ”owstawaniu od”adów lub ”ozwala-

jące utrzymać ich ilo`ć mowliwie na najniwszym 
poziomie. 

2Ł Ustala się nastę”ujące zasady ”ostę”owa-

nia z odpadami: 

1) bytowymi i komunalnymi ｦ od”rowadzić 
na skJadowisko komunalne; minimalizować ilo`ć 
wytwarzanych od”adów, gromadzić z uwzględ-

nieniem ich segregacji, w s”osób bez”ieczny dla 
`rodowiska; 

2) niebezpiecznymi oraz innymi odpadami wy-

tworzonymi podczas budowy i eksploatacji 

obiektów budowlanych, ”ostę”ować zgodnie  
z prze”isami odrębnymi, w szczególno`ci nalewy 
za”ewnić odbiór tych od”adów ”rzez ”odmioty 
”osiadające od”owiednie zezwoleniaŁ 

3. Masy ziemne i skalne, usuwane lub prze-

mieszczane w związku z realizacją inwestycji na 
obszarze objętym ”lanem, wykorzystać do uksztaJ-
towania terenu inwestycji lub gospodarczo,  

w miejscach wskazanych przez burmistrza, w tym 

szczególnie do rekultywacji ｭdzikichｬ wyrobisk 
”oeks”loatacyjnych, o których mowa w § 19. 

4. Grunt rodzimy oraz masy ziemne i skalne, 

”owstające w wyniku sortowania i ”rzerobu 
surowców mineralnych na obszarze górniczym, 
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wykorzystać do ”rac niwelacyjnych i uksztaJto-

wania terenu oznaczonego symbolem 2UT, lub 

wykorzystać gos”odarczo zgodnie z ustŁ 3. 

 

§ 21Ł1Ł źgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
okre`lającymi do”uszczalne ”oziomy haJasu, 
teren oznaczony symbolem: 

1) 1MN, 2MN, 3MN i MNp ｦ jest terenem za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) MW - jest terenem zabudowy mieszkanio-

wej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego; 

3) MZ - jest terenem zabudowy zagrodowej; 

4) MU, 1U, 2U i 3U ｦ jest terenem mieszka-

niowo ｦ usJugowym; 
5) 1UO i 2UO ｦ jest terenem zabudowy zwią-

zanej ze staJym lub czasowym ”obytem dzieci  
i mJodziewy; 

6) US, 1UT, 2UT i 1ZP - jest terenem rekre-

acyjno-wypoczynkowym. 

2Ł Śla ”ozostaJych terenów, nie wymienio-

nych w ust. 1, do”uszczalnych ”oziomów haJasu 
nie ustala się, chyba we wystę”ują na nich obiek-

ty ”odlegające ochronie na ”odstawie ”rze”isów 
odrębnych, wówczas do”uszczalne ”oziomy 
haJasu nalewy ”rzyjąć na granicy dziaJki zgodnie  
z tymi przepisami. 

3. Budynki lub pomieszczenia przeznaczone 

na staJy ”obyt ludzi, ”odlegające ochronie na 
”odstawie ”rze”isów odrębnych w zakresie 
ochrony ”rzed haJasem i wibracjami, usytuowane 
w odlegJo`ci do 50 m od linii rozgraniczającej 
drogi oznaczonej symbolem 1KŚG, nalewy ksztaJ-
tować i zabez”ieczyć ”rzed haJasem i drganiami 
”o”rzez stosowanie skutecznych rozwiązaL 
”rzestrzennych i technicznych, za”ewniających 
wJa`ciwe warunki akustyczne w budynkachŁ 

4Ł W dziaJalno`ci gos”odarczej stosować roz-

wiązania ograniczające emisję haJasu, w tym 
szczególnie hermetyzację ”rodukcji o technologiach 
stwarzających zagrowenia ”onadnormatywneŁ  

5. Drogi i ulice oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1KŚG i 2KŚź obudować zielenią izo-

lacyjną zgodną z siedliskiem, wielo”iętrową, 
za”ewniającą ochronę ”rzed haJasemŁ źieleL 
sytuować z uwzględnieniem wymogów § 26Ł 

 

§ 22Ł1Ł Obejmuje się ochroną nastę”ujące 
elementy szaty ro`linnej, wskazane na rysunku 
planu: 

1) zieleL naturalną siedlisk przyrodniczych 

chronionych; 

2) pojedyncze drzewa i grupy drzew, usytu-

owane na terenie oznaczonym symbolem ZC. 

2Ł Na ternach wystę”owania zieleni naturalnej 
siedlisk ”rzyrodniczych chronionych, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1: 

1) ochronie ”odlegają: 

a) niwowe Jąki `wiewe, uwytkowane eksten-

sywnie (6510), wystę”ujące na terenie oznaczo-

nym symbolem RZ, 

b) Jęgi wierzbowe, to”olowe, jesionowo - ol-

szowe (91śO) oraz Jęgowe lasy dębowo - wią-
zowo - jesionowe (91FO), wystę”ujące na tere-

nie oznaczonym symbolem ZL; 

2) s”osób uwytkowania i zagos”odarowania 
terenów ”od”orządkować wymogom ochrony 
wystę”ujących siedlisk ”rzyrodniczych, w tym 
szczególnie za”ewnić zrównowawone uwytkowa-

nie, odnowienie zasobów, tworów i skJadników 
siedlisk chronionych; 

3) zakazuje się: 
a) dokonywania zmian s”osobu uwytkowania 

oraz uksztaJtowania terenu, 
b) skracania ”rzebiegu cieków wodnych oraz 

rozbudowy systemu melioracji odwadniających 
na terenach RZ, 

c) wycinki drzew na terenie ZL; 

4) do”uszcza się wyJącznie odbudowę, ”rze-

budowę i remont istniejącej infrastruktury tech-

nicznej. 

3Ł Śla drzew, o których mowa w ustŁ 1 ”kt 2, 
obowiązuje: 

1) zakaz ”rowadzenia robót ziemnych, robót 
budowlanych oraz ”odejmowania innych dziaJaL  
i czynno`ci w ich otoczeniu, mogących s”owo-

dować zniszczenie, uszkodzenie lub szkodliwą 
zmianę warunków wegetacji; 

2) do”uszcza się tylko cięcia ”ielęgnacyjne,  
z wyjątkiem ”rzy”adków wystą”ienia zagroweL 
dla ludzi i mienia. 

 

§ 23Ł1Ł Ustala się nastę”ujące zasady ksztaJ-
towania szaty ro`linnej na obszarze objętym ”la-

nem: 

1) na terenach uwytkowanych rolniczo, ozna-

czonych symbolem 1RR i Rź, wykonać liniowe 
zadrzewienia ”rzydrowne i `ród”olne o funkcji 
wodochronnej i wiatrochronnej, z uwzględnie-

niem wymogów § 26; 
2) wzdJuw cieków i zbiorników wodnych, 

oznaczonych symbolem 1WS i 2WS, zachować 
istniejące zadrzewienia i zakrzewienia ”rzywodne 
oraz uzu”eJniać je gatunkami zgodnymi z siedli-
skiem, a w wodach utrzymać i odtwarzać eko-

systemy od wód zalewne; 
3) na terenach zabudowanych powierzchnie 

niezabudowane i nieutwardzone zagospodaro-

wać zielenią towarzyszącą, z dominacją gatun-

ków zgodnych z siedliskiem; 
4) w ”asach drogowych ulic sytuować zieleL 

”rzydrowną zgodną z siedliskiem, w formie za-

drzewieL liniowych lub ”ojedynczych drzewŁ 
2Ł W trakcie robót budowlanych, ”rowadzo-

nych na terenach zabudowanych, drzewa nalewy 
zabez”ieczać ”rzed uszkodzeniamiŁ 
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3Ł Śo”uszcza się usunięcie drzew, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi, je`li: 
1) kolidują z ”lanowanym zagos”odarowa-

niem terenu; 

2) zagrawają bez”ieczeLstwu ludzi, mienia lub 
ruchu drogowego. 

 

§ 24Ł1. W celu zapewnienia swobodnej mi-

gracji zwierząt oraz ich dostę”u do wody zakazu-

je się: 
1) grodzenia nieruchomo`ci ”oJowonych na te-

renach oznaczonych symbolem RZ i ZL; 

2) sytuowania obiektów budowlanych i gro-

dzenia nieruchomo`ci ”rzylegJych do terenów 
wód ”owierzchniowych, oznaczonych symbolem 
1WS i 2WS, z wyjątkiem obiektów związanych  
z gos”odarką wodną i rybacką, rekreacją i wy-

”oczynkiem, ochroną ”rzeciw”owodziową oraz 
eks”loatacją udokumentowanego zJowaŁ 

2. W przypadku dokonania odkrycia kopal-

nych szczątków ro`lin lub zwierząt nalewy ”o-

wiadomić regionalnego dyrektora ochrony `ro-

dowiska, a jeweli to nie jest mowliwe - burmistrza. 

 

§ 25Ł1Ł W celu ochrony walorów ”rzyrodni-

czych i krajobrazowych regionalnego korytarza 

ekologicznego wskazuje się granice ”rojektowa-

nego obszaru chronionego krajobrazu DOLINA 

BIAIśJŁ 
2. Do czasu ustanowienia obszaru chronionego 

krajobrazu, o którym mowa w ustŁ 1, ustala się: 
1) obowiązek ochrony walorów fizjonomicz-

nych krajobrazu, w tym szczególnie naturalnego 
uksztaJtowania doliny rzecznej oraz mozaiki eko-

systemów ”odtrzymujących równorodno`ć flory-

styczną i faunistyczną, ”o”rzez: 
a) zachowanie mozaiki krajobrazowej trwa-

Jych uwytków zielonych w dnie doliny oraz linio-

wych i punktowych zadrzewieL sytuowanych 
wzdJuw koryt cieków wodnych, 

b) ochronę terenów ”odmokJych i wodno-

bJotnych, 
c) stosowanie naturalnych i biologicznych me-

tod w uwytkowaniu rolniczym; 
2) nakaz ”rzywrócenia uwytków zielonych na 

terenach istniejących gruntów ornych oraz do-

stosowania lokalizacji i formy urządzeL s”ortu  
i rekreacji do walorów ”rzyrody i krajobrazu; 

3) zakaz dokonywania zmian uksztaJtowania 
terenu, z wyjątkiem zmian związanych z budową 
zbiorników wodnych i urządzeL ochrony ”rzed 
”owodziąŁ 

 

§ 26Ł1. Ustala się strefę ś, ochrony eks”ozy-

cji, obejmując ochroną: 
1) widok na wiewę zamku w Mosznej z ”unk-

tu widokowego usytuowanego na drodze relacji 

Śębina ｦ Moszna, oznaczonej symbolem 2KDG, 

oraz ciągu widokowego drogi relacji O”ole ｦ 

Lubrza, oznaczonej symbolem 1KDG; 

2) widok na wiewę ko`cioJa oraz historyczną 
zabudowę wsi Iącznik z ciągu widokowego drogi 
relacji Opole-Lubrza, oznaczonej symbolem 1KDG. 

2Ł ź zastrzeweniem ustŁ 3, w strefie ś, o której 
mowa w ust. 1, wyznaczonej na rysunku planu: 

1) zakazuje się sytuowania obiektów budow-

lanych mogących ”rzesJonić lub zakJócić odbiór 
widoku, w tym no`ników reklamowych, na”o-

wietrznych linii elektroenergetycznych, konstruk-

cji, budowli rolniczych oraz innych obiektów 
budowlanych, a takwe zadrzewieL, lasów i zale-

sieL, z wyjątkiem infrastruktury telekomunika-

cyjnej; 

2) nakazuje się ochronę lokalnych cech 
uksztaJtowania i ”okrycia terenu oraz harmonij-
nego ksztaJtowania zabudowy sytuowanej ”o-

między ”unktemłciągiem widokowym, a ogląda-

nym widokiem. 

3. Dla infrastruktury telekomunikacyjnej, sy-

tuowanej w strefie ś, o której mowa w ustŁ 1, 
ustala się obowiązek: 

1) wykluczenia takiego usytuowania wolno-

stojących konstrukcji wiewowych oraz ich form 
architektonicznych, które będą: 

a) agresywne krajobrazowo, 

b) dominować nad obiektami, o których mo-

wa w ust. 1, 

c) konkurować z obiektami, o których mowa 
w ustŁ 1, koncentrując uwagę obserwatorów ze 
względu na wyrówniającą się wysoko`ć, wielko`ć 
lub formę architektoniczną; 

2) maskowania urządzeL infrastruktury tele-

komunikacyjnej, usytuowanych na innych obiek-

tach budowlanych, w s”osób nie sz”ecący kra-

jobrazu. 

 

§ 27Ł1Ł Ustala się strefę ochrony historycznej 
dominanty ”rzestrzennej jaką jest wiewa ko`cioJa 
parafialnego, eksponowana w widoku. 

2Ł Nakazuje się za”ewnienie iluminacji staJej 

wiewy ko`cioJa oraz najbardziej warto`ciowych 
detali architektonicznych. 

3Ł źakazuje się: 
1) ”odejmowania dziaJaL mogących obniwyć 

walory estetyczne i architektoniczne dominanty 

przestrzennej; 

2) w promieniu 250 m od historycznej domi-

nanty przestrzennej, lokalizacji nowych dominant 

”rzestrzennych oraz obiektów budowlanych mo-

gących ”rzesJonić lub zakJócić odbiór widokuŁ 
 

RozdziaJ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków 

§ 28Ł1Ł Na rysunku ”lanu wskazuje się zabyt-

ki, w”isane do rejestru zabytków, ”odlegające 
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`cisJej ochronie konserwatorskiej na ”odstawie 
”rze”isów odrębnych: 

1) ko`cióJ ”arafialny ”ŁwŁ Nawiedzenia NP Ma-

rii, mur. 1720-23 r., 1874-77r., nr rej. R 95/48, 

ulŁ _wierczewskiego; 
2) ”lebania (obok ko`cioJa), murŁ XVIII, 1827 r., 

nr rej. 1757/66 z dnia 06.10.1966 rŁ, ulŁ _wier-

czewskiego 24. 

2Ł Śla zabytków, wymienionych w ustŁ 1: 

1) ustala się ochronę historycznej bryJy i for-

my architektonicznej budynku, geometrii dachu, 

kom”ozycji i ”odziaJów elewacji, zewnętrznego 
detalu architektonicznego, rodzaju materiaJów 
wykoLczeniowych elewacji i ”okrycia dachu, 
historycznych elementów konstrukcji skle”ieL, 
stro”ów i klatek schodowych, rozmieszczenia  

i ksztaJtu otworów okiennych oraz drzwiowych  
i ich stylowej stolarki, a takwe innych elemen-

tów, zgodnie z wymogami konserwatorskimi; 
2) nakazuje się odtworzenie zniszczonych 

fragmentów historycznego detalu architektonicz-

nego oraz stolarki okiennej; 

3) zakazuje się rozbiórki zabytku, jego rozbu-

dowy i nadbudowy oraz zmiany geometrii dachu; 

4) do”uszcza się ada”tację ”oddasza budynku, 
o którym mowa w ustŁ 1 ”kt 2, na cele uwytko-

we, ”od warunkiem zachowania osiowego ukJadu 
okien do`wietlających ”oddasze uwytkoweŁ 

3Ł Śo”uszcza się odstę”stwa od warunków 
okre`lonych w ustŁ 2 je`li ich zakres jest zgodny 
z wymogami konserwatorskimi, uzyskanymi 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
4Ł Śokonanie zmiany s”osobu uwytkowania 

zabytków, o których mowa w ustŁ 1, prowadze-

nie prac konserwatorskich i restauratorskich, 

”rowadzenie badaL konserwatorskich i architek-

tonicznych, ”ozwolenie na budowę i rozbiórkę 
zabytku oraz ”rowadzenie innych robót budow-

lanych i ”odejmowanie innych czynno`ci, okre-

`lonych ”rze”isami odrębnymi w zakresie ochro-

ny zabytków, a takwe wykonywanie robót bu-

dowlanych w otoczeniu zabytku wymaga po-

zwolenia wojewódzkiego konserwatora zabyt-

ków, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
 

§ 29Ł1Ł Obejmuje się ochroną konserwatorską 
nastę”ujące obiekty budowlane:  

1) kostnica ”rzy ko`ciele ”arafialnym, murŁ, 
XVIII ｦ XIX w.; 

2) dom, kamienica, murŁ kŁ XIX wŁ, ulŁ _wier-

czewskiego 15; 

3) budynek gos”odarczy (magazynowy) koJo 
”lebanii i ko`cioJa ”arafialnego, murŁ lata 20-30-te 

XX wŁ, ulŁ _wierczewskiego 24; 
4) dom, mur. - sztachŁ ”oczŁ XX wŁ, ulŁ _wier-

czewskiego 30; 

5) dom, mur. - sztachŁ kŁXIX wŁ, ulŁ _wier-

czewskiego 81; 

6) figura `wŁ Jana Ne”omucena, usytuowana 
”rzy drodze na Korfantów i Chrzelice, w rejonie 
domu nr 1, kamienna, 2 ”oJowa XVIII wiekuŁ  

2Ł Śla zabytków, o których mowa w ustŁ 1 
pkt 1-5: 

1) ustala się ochronę historycznej bryJy i for-

my architektonicznej, gabarytów oraz geometrii 
dachu, kom”ozycji i ”odziaJów elewacji oraz 
zewnętrznego wystroju architektonicznego, hi-

storycznego rodzaju materiaJów wykoLczenia 

`cian zewnętrznych i dachu, elementów kon-

strukcji skle”ieL, stro”ów i klatek schodowych, 
historycznych formy do`wietlenia ”oddasza oraz 
stylowej stolarki okiennej i drzwiowej; 

2) nakazuje się dostosowanie nowych otworów 
okiennych i drzwiowych do historycznego wize-

runku budynku oraz odtworzenie zniszczonych 

fragmentów detalu architektonicznego elewacji; 
3) zakazuje się: 
a) rozbudowy budynku, o którym mowa  

w ust. 1 pkt 1 i pkt 3, 

b) umieszczania na budynkach urządzeL tech-

nicznych w s”osób naruszający ich walory kultu-

rowe, w tym szczególnie na elewacji frontowej  
i dachu;  

4) do”uszcza się: 
a) ada”tację ”oddasza na cele uwytkowe, ”od 

warunkiem zachowania osiowego ukJadu okien 
do`wietlających ”oddasze uwytkowe, 

b) rozbudowę i ”rzebudowę a takwe rozbiórkę 
budynku, o którym mowa w ustŁ 1 ”kt 2, wy-

Jącznie w ”rzy”adku uzasadnionym zJym stanem 
technicznym, ”o wykonaniu niezbędnej doku-

mentacji zabytku dla potrzeb archiwalnych.  

3Ł Śla obiektu maJej architektury, o którym 
mowa w ustŁ 1 ”kt 6, ustala się ochronę histo-

rycznego miejsca jego usytuowania, historycznej 

formy i materiaJuŁ 
4Ł Śo”uszcza się odstę”stwa od warunków 

okre`lonych w ustŁ 2 i ustŁ 3 je`li ich zakres jest 
zgodny z wymogami konserwatorskimi, uzyska-

nymi zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ  
5. Pozwolenie na dokonanie zmiany sposobu 

uwytkowania obiektów, o których mowa w ustŁ 1, 
prowadzenie prac konserwatorskich i restaurator-

skich, a takwe ”ozwolenie na budowę lub rozbiórkę 
obiektu budowlanego oraz podejmowanie czynno-

`ci, o których mowa w § 37, wydaje się w uzgod-

nieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków, 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

 

§ 30Ł1Ł Na rysunku ”lanu wskazuje się zabyt-

ki archeologiczne, w”isane do rejestru zabytków, 
”odlegające `cisJej ochronie konserwatorskiej na 
”odstawie ”rze”isów odrębnych: 

1) stanowisko archeologiczne nr 4, osada, 

VII-IX w., nr rej. A-768/87; 

2) stanowisko archeologiczne nr 5, osada, 

VIII-X w., nr rej. A-777/87. 
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2Ł Śla zabytków archeologicznych, o których 
mowa w ust. 1: 

1) nakazuje się zachowanie oraz ich ochronę 
przed zniszczeniem, a takwe zachowanie warun-

ków umowliwiających dalsze ”rowadzenie badaL 
archeologicznych; 

2) zakazuje się sytuowania zabudowy, infra-

struktury technicznej, zalesieL, zadrzewieL i za-

krzewieL, dokonywania zmiany uksztaJtowania 
terenu oraz wykonywania wszelkich robót ziem-

nych i czynno`ci, które mogą naruszyć zacho-

wane relikty archeologiczne, z wyjątkiem robót 
polowych; 

3) do”uszcza się ”rze”rowadzenie ”rac kon-

serwatorskich, rewaloryzacyjnych oraz ekspozy-

cję zabytkuŁ 
3. Roboty ziemne podejmowane w promieniu 

100 m od granic zabytków archeologicznych,  
o których mowa w ustŁ 1, nalewy wy”rzedzająco 
zgJosić i uzgodnić z wJa`ciwym organem do 
s”raw ochrony zabytków oraz ”rowadzić je 
zgodnie z wymogami okre`lonymi w ”rze”isach 
odrębnychŁ 

4Ł Prowadzenie badaL archeologicznych na 
zabytkach archeologicznych, o których mowa  
w ust. 1, oraz przemieszczanie zabytku wymaga 

”ozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabyt-

ków, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
 

§ 31Ł1Ł Obejmuje się ochroną konserwatorską 
stanowiska archeologiczne, ujęte w gminnej ewi-

dencji zabytków, wskazane na rysunku ”lanu:  
1) stanowisko nr 1, ”unkt i `lad osadniczy,  

2 ”oJŁ XIII-XV w; 

2) stanowisko nr 2, ”unkt osadniczy, 2 ”oJŁ 
XIII-XIV w. 

2Ł W obrębie stanowisk archeologicznych,  
o których mowa w ustŁ 1, oraz w ”romieniu 50 m 

od ich granic wszelkie roboty ziemne, zmiany 

s”osobu uwytkowania lub zagos”odarowania 
terenu, w tym zadrzewienie i zalesienie terenu, 

nalewy wy”rzedzająco zgJosić i uzgodnić z orga-

nem wJa`ciwym do s”raw ochrony zabytków 
oraz ”rowadzić je zgodnie z wymogami okre`lo-

nymi w ”rze”isach odrębnychŁ  
3. W przypadku ujawnienia podczas prowa-

dzenia robót ziemnych ”rzedmiotu, co do które-

go istnieje ”rzy”uszczenie, we jest on zabytkiem, 
nalewy ”ostę”ować w s”osób okre`lony w ”rze-

”isach odrębnychŁ  
 

RozdziaJ 6 

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowa-

nia przestrzeni publicznych 

§ 32Ł1Ł Na obszarze objętym ”lanem nastę”u-

jące tereny uznaje się za obszary ”rzestrzeni 
publicznej:  

1) teren placu publicznego, oznaczony sym-

bolem KP; 

2) tereny zieleni urządzonej, oznaczone sym-

bolem 1ZP; 

3) teren usJug s”ortu i rekreacji, oznaczony 
symbolem US. 

2Ł Obszary ”rzestrzeni ”ublicznej, o których 
mowa w ust. 1, uznaje się za ”rzestrzeL wyma-

gającą s”ecjalnego o”racowania, z obowiązkiem 
dostosowania form maJej architektury i o`wietle-

nia oraz form i kom”ozycji zieleni towarzyszącej 
do s”osobu uwytkowania terenu, rangi miejsca  
i walorów kulturowych otoczeniaŁ 

3. Na obszarach przestrzeni publicznej, o któ-
rych mowa w ust. 1: 

1) do”uszcza się sytuowanie tymczasowych 

obiektów usJugowo-handlowych: 

a) wyJącznie związanych z organizacją im”rez 
masowych, kulturalnych lub okoliczno`ciowych, 
zgodnie z wymogami § 94 ustŁ 2, 

b) o powierzchni do 25 m2 i o wysoko`ci do  
5 m do najwywej ”oJowonego ”unktu; 

2) no`niki reklamowe, szyldy i tablice infor-

macyjne nalewy sytuować zgodnie z wymogami 
§ 34; 

3) urządzenia techniczne nalewy sytuować 
zgodnie z wymogami § 35; 

4) zakazuje się wygradzania dziaJek od strony 
placu publicznego, oznaczonego symbolem KP. 

 

§ 33Ł1. Na obszarze objętym ”lanem za ”rze-

strzeL ”ubliczną uznaje się takwe: 
1) ogólnodostę”ne tereny budynków uwytecz-

no`ci ”ublicznej; 
2) ”asy drogowe dróg ”ublicznych; 
3) ”asy drogowe dróg wewnętrznych, ozna-

czonych symbolem 2KŚW, ”oJowonych w grani-

cach ochrony kom”ozycji historycznego ukJadu 
ruralistycznego; 

4) ”asy drogowe dróg ”ieszych, oznaczonych 
symbolem KDP; 

5) ”rzestrzeL ”óJ”rywatną obejmującą teren 
”oJowony ”omiędzy linią rozgraniczającą dróg 
”ublicznych, a elewacją frontową budynków 
przyulicznych. 

2. W ”rzestrzeniach ”ublicznych, o których 
mowa w ustŁ 1, ustala się zakaz sytuowania 
tymczasowych obiektów usJugowo-handlowych, 

z wyjątkiem obiektów towarzyszących wiatom 
przystankowym komunikacji zbiorowej, stano-

wiącymi z nimi caJo`ć techniczno-uwytkowąŁ 
3. No`niki reklamowe, szyldy i tablice infor-

macyjne nalewy sytuować zgodnie z wymogami 
§ 34 ”lanu, a obiekty maJej architektury i urzą-
dzenia techniczne zgodnie z wymogami § 35. 

 

§ 34Ł1Ł Na obszarze objętym ”lanem ustala 
się nastę”ujące zasady sytuowania no`ników 
reklamowych, szyldów i tablic informacyjnych: 
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1) w obszarach przestrzeni publicznej, o któ-
rych mowa w § 32 ustŁ 1, do”uszcza się sytu-

owanie no`ników reklamowych związanych  
z organizowanymi imprezami sportowymi, ma-

sowymi, kulturalnymi i okoliczno`ciowymi; 

2) w ”rzestrzeniach ”ublicznych, o których 
mowa w § 33 ustŁ 1, zakazuje się sytuowania 
wszelkich no`ników reklamowych na obiektach 
budowlanych oraz w formie wolnostojących 
konstrukcji, z wyjątkiem sJu”ów reklamowych  
w formie walca o `rednicy do 1,5 m i wysoko`ci 
do 4 m; 

3) z zastrzeweniem wymogów § 26, na tere-

nach rolnych, oznaczonych symbolem 1RR, po-

Jownych wzdJuw dróg gJównych 1KŚG i 2KŚG, 
no`niki reklamowe sytuować zachowując: 

a) nie”rzekraczalną linię zabudowy od krawę-
dzi jezdni ｦ od 20 m do 30 m, 

b) odlegJo`ć ”omiędzy reklamami ｦ od 20 do 

25 m, 

c) ”owierzchnię reklamy ｦ od 6 m2 do 12 m2; 

4) zakazuje się sytuowania no`ników rekla-

mowych: 

a) na terenach oznaczonych symbolem 1MN  

i MNp, UK, RZ, RO, ZL, ZLp i ZC, 

b) w ”asie drogowym dróg ”ublicznych, z za-

strzeweniem ”kt 2, 
c) na skrzywowaniach dróg, w trójkątach wi-

doczno`ci o wymiarach minŁ 25 m x 25 m, 

d) bliwej niw 1 m od trasy rowerowej, 

e) na elewacjach budynków zabytkowych,  
o których mowa w § 28 - 29, 

f) na budynkach w s”osób ”rzysJaniający hi-

storyczne detale architektoniczne lub okna,  

z wyjątkiem reklam tymczasowych umieszczo-

nych na rusztowaniach w trakcie wykonywania 

robót budowlanych, 
g) na drzewach oraz promieniu rzutu ich korony, 

z wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem US; 
5) szyldy i tablice informacyjne sytuować na 

elewacji frontowej budynku, w rejonie wej`cia, 
”oniwej dolnej krawędzi okien ”iętra, ”rzy czym 
Jącznie nie mogą one zajmować więcej niw:  

a) 10% powierzchni elewacji budynku, na 

której są umieszczane,  
b) 50% tafli szyby, w przypadku sytuowania 

ich na szybach witryn i okien jako namalowa-

nych lub naklejanych; 

6) formę tablic informacyjnych i szyldów 
umieszczanych na budynkach, o których mowa 
w § 28 - 29, nalewy ”od”orządkować walorom 
kulturowym obiektu oraz uzgodnić lub zaopinio-

wać, zgodnie z wymogami § 28 ustŁ 4 i § 29 

ust. 5. 

2Ł Na rysunku ”lanu ustala się miejsce rezer-

wowane ”od lokalizację no`ników reklamowych 
sJuwących wyJącznie reklamie i ”o”ularyzacji wsi, 
realizowanych wyJącznie ”rzez gminę BiaJaŁ  
W miejscach rezerwowanych: 

1) obowiązuje usytuowanie no`ników reklamo-

wych o starannej formie, dostosowanej do walo-

rów kulturowych wsi n”Ł rzeub, ”ostumentów; 
2) do”uszcza się usytuowanie reklam wielko-

gabarytowych lub wielkopowierzchniowych; 

3) w promieniu 50 m zakazuje się usytuowa-

nia innych no`ników reklamowych, niw wymie-

nionych w pkt 1-2. 

 

§ 35Ł1. W obszarach przestrzeni publicznych 

oraz w ”rzestrzeniach ”ublicznych, o których 
mowa § 32 ustŁ 1 i § 33 ustŁ 1, ustala się: 

1) obowiązek: 
a) ujednolicenia form obiektów maJej architek-

tury, znaków i ”lanów informacji wizualnej oraz 
o`wietlenia ulicznego, 

b) za”ewnienia wysokich walorów estetycz-

nych i uwytkowych, 
c) dostosowania kompozycji zieleni towarzy-

szącej do rangi miejsca i walorów kulturowych, 
d) stosowania w nawierzchniach materiaJów 

naturalnych lub szlachetnych, na caJej ”o-

wierzchni lub ich fragmentach; 

2) usytuowanie obiektów nie mowe naruszać 
ciągJo`ci i szeroko`ci chodnika oraz `ciewki rowe-

rowej. 

2Ł Usytuowanie urządzeL technicznych w ob-

szarach przestrzeni publicznych oraz w prze-

strzeniach ”ublicznych, o których mowa w § 32 

ustŁ 1 i § 33 ustŁ 1, nie mowe: 
1) zagrawać bez”ieczeLstwu ludzi; 
2) sz”ecić lub zakJócać ukJadu ”rzestrzennego; 
3) naruszać detalu architektonicznego oraz 

sz”ecić elewacji budynkówŁ 
 

RozdziaJ 7 

Sposoby zagospodarowania terenów podlega-

jących ochronie na podstawie przepisów odręb-

nych 

§ 36Ł1Ł Na rysunku ”lanu wskazuje się teren 
górniczy i obszar górniczy ustanowiony dla zJowa 
kruszywa naturalnego ｭIącznikｬŁ 

2Ł W granicach obszaru górniczego, o którym 
mowa w ust. 1: 

1) do”uszcza się ”owierzchniową eks”loata-

cję ”iasku i wwiru ”rzez jednego ”rzedsiębiorcę,  
z zachowaniem wymogów § 17; 

2) do”uszcza się sytuowanie, obiektów bu-

dowlanych i urządzeL związanych z ”ozyska-

niem, segregacją i ”rzeróbką kopaliny; 

3) nalewy zachować filary ochronne od linii 
rozgraniczających drogi oznaczonej symbolem 
3KŚL i KŚŚ oraz od sJu”ów na”owietrznej linii 
elektroenergetycznej 15 kV, w wielko`ci ustalo-

nej w koncesji, jednak nie mniej niw 5 m; 

4) z zastrzeweniem § 18, brzegi zbiorników ”o-

eks”loatacyjnych ksztaJtować w s”osób umowli-
wiający ich wykorzystanie do rekreacji i wy”o-
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czynku, w tym szczególnie w s”osób umowliwia-

jący wykonanie ”lawyŁ 
3Ł W granicach terenu górniczego do”uszcza 

się: 
1) sytuowanie zwaJowisk nadkJadów; 
2) sytuowanie budynków towarzyszących  

i ”omocniczych, za”ewniających obsJugę ko”al-

ni, ”rzy zachowaniu wskaunika zabudowy, linii 
zabudowy, gabarytów i wysoko`ci oraz geome-

trii dachów, okre`lonych w ”rze”isach szczegó-
Jowych ”lanu; 

3) ”obór wód do celów technologicznych oraz 

zrzut podczyszczonej wody technologicznej do 

wyrobiska, ”od warunkiem s”eJnienia wymogów 
”rze”isów odrębnychŁ 

4Ł Ustala się rekultywację terenu zgodnie  
z przeznaczeniem ustalonym w przepisach 

szczegóJowych ”lanu, w tym wyrobisk ”oeks-

ploatacyjnych w kierunku wodnym. 

 

RozdziaJ 8 

Zasady i warunki scalania oraz podziaJu nieru-

chomo`ci 

§ 37Ł1Ł Śo”uszcza się ”odziaJ i scalanie nieru-

chomo`ci w granicach obszaru objętego ”lanemŁ 
2Ł Linie rozgraniczające tereny o równych ro-

dzajach przeznaczenia, okre`lone `ci`le, stano-

wią równocze`nie zewnętrzne granice dziaJek 
”rzeznaczonych do ”odziaJu lub scaleniaŁ 

3Ł PodziaJu nieruchomo`ci zabudowanych 
mowna dokonać jeweli: 

1) jest on zgodny z ”rze”isami odrębnymi 
oraz s”eJnia ich wymagania w zakresie ochrony 

”rzeciw”owarowej oraz ”rawnie chronionych 
interesów stron; 

2) za”ewni dostę” do drogi, zgodnie z wymo-

gami § 44 ustŁ 1; 
3) umowliwi zagos”odarowanie dziaJki budow-

lanej lub nieruchomo`ci, zgodnie z ustaleniami 
szczegóJowymi ”lanuŁ 

4Ł Nowe dziaJki budowlane nalewy wydzielić 
zgodnie z rysunkiem planu lub przy zachowaniu 

nastę”ujących ”arametrów: 
1) ”owierzchnia dziaJki budowlanej ”owinna 

wynosić:  
a) min. 800 m2 - dla zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 

b) od 600 m2 do 1600 m2 ｦ dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, 
c) od 400 m2 do 1200 m2 - dla zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej bliuniaczej i szere-

gowej, 

d) min. 1200 m2 ｦ dla zabudowy zagrodowej 

i agroturystycznej oraz dla zabudowy mieszka-

niowej z ”rodukcją drobną lub usJugami, 
e) min. 500 m2 ｦ dla zabudowy usJugowej,  

z wyjątkiem zabudowy sytuowanej na terenie 
oznaczonym symbolem 1UT i 2UT, 

f) min. 1500 m2 ｦ dla zabudowy sytuowanej 

na terenie oznaczonym symbolem 1UT i 2UT, 

g) min. 1500 m2 ｦ dla zabudowy związanej  

z aktywno`cią gos”odarczą; 
2) szeroko`ć frontu dziaJki ”owinna wynosić:  
a) min. 25 m ｦ dla zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, 

b) od 18 m do 30 m ｦ dla zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,  
c) od 9 m do 20 m - dla zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej bliuniaczej i szeregowej, 
d) od 20 m do 40 m ｦ dla zabudowy zagro-

dowej i agroturystycznej oraz dla zabudowy 

mieszkaniowej z ”rodukcją drobną lub usJugami, 
e) min. 18 m ｦ dla zabudowy usJugowej,  

z wyjątkiem zabudowy sytuowanej na terenie 

oznaczonym symbolem 1UT i 2UT, 

f) min. 25 m ｦ dla zabudowy sytuowanej na 

terenie oznaczonym symbolem 1UT i 2UT, 

g) min. 25 m dla zabudowy związanej z ak-

tywno`cią gos”odarczą; 
3) kąt ”oJowenia granicy nowej dziaJki, w sto-

sunku do linii rozgraniczających ”asa drogowego 
”owinien wynosić od 60o do 90o. 

5Ł Śo”uszcza się inne ”arametry dziaJek, niw 
okre`lone w ustŁ 4, z ”rzy”adku: 

1) uzasadnionym skrajnym lub narownym usy-

tuowaniem dziaJki budowlanej ”rzy liniach roz-

graniczających terenu; 

2) sytuowania urządzeL infrastruktury tech-

nicznej. 

6Ł źakazuje się dokonywania wtórnego ”o-

dziaJu terenów, oznaczonych symbolem 1źP, 
2ZP, 2U, UK, US, 1UO oraz 1MN. 

7Ł W ”rzy”adku nieruchomo`ci, na których 
usytuowane są zabytki w”isane do rejestru za-

bytków oraz obiekty budowlane objęte ochroną 
konserwatorską, ”odziaJu mowna dokonać zgod-

nie z wymogami § 28 ustŁ 4 i § 29 ustŁ 5Ł 
 

RozdziaJ 9 

Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu 

§ 38Ł1Ł Śo cieków wodnych i rowów melio-

racyjnych nalewy za”ewnić dostę” wJa`ciwemu 
zarządcy, od”owiedzialnemu za ich eks”loatacjęŁ 

2Ł ź zastrzeweniem § 24, zakazuje się: 
1) grodzenia nieruchomo`ci ”rzylegJych do 

”owierzchniowych wód ”ublicznych w odlegJo`ci 
mniejszej, niw okre`lono w ”rze”isach odrębnych, 
oraz zakazywania przechodzenia przez ten obszar; 

2) sytuowania obiektów budowlanych w od-

legJo`ci mniejszej niw 4 m od linii brzegowej cieku 
wodnego, z wyjątkiem urządzeL związanych  
z gos”odarką wodną, s”ortem i rekreacjąŁ 

 

§ 39Ł1. Od linii kolejowych, wydzielonych na 

rysunku ”lanu granicą terenów zamkniętych: 
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1) zachować odlegJo`ci wymagane ”rze”isami 
odrębnymi od granicy obszaru kolejowego i osi 
skrajnego toru ”rzy sytuowaniu drzew i krzewów 
oraz obiektów budowlanych, nie związanych  
z prowadzeniem ruchu kolejowego lub utrzyma-

niem linii kolejowej; 

2) w ”asie terenu o szeroko`ci 5 m zakazuje 
się sytuowania obiektów budowlanych mogą-
cych utrudnić ”rowadzenie kolejowej drogi tech-

nologicznej; 

3) roboty ziemne: 

a) mogą być ”rowadzone w odlegJo`ci nie 

mniejszej niw 4 m od granic obszaru kolejowego, 

b) ”rowadzone w odlegJo`ci od 4 m do 20 m 

od granic obszaru kolejowego nalewy wykony-

wać zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
2Ł W ”rzy”adku otwarcia terenu zamkniętego, 

dla terenu otwartego stosować ustalenia jak dla 

terenu oznaczonego symbolem 2KDG lub 1PS. 

 

§ 40Ł1Ł W zasięgu strefy ochrony sanitarnej 
od cmentarza, obejmującej obszar ”oJowony  
w odlegJo`ci do:  

1) 50 m wokóJ jego granic, obowiązują ogra-

niczenia w zabudowie i zagospodarowaniu tere-

nów okre`lone ”rze”isami odrębnymi; 
2) 500 m od jego granic, zakazuje się lokali-

zacji ujęć wody o charakterze zbiorników wod-

nych, sJuwących jako uródJo zao”atrzenia sieci 
wodociągowej w wodę do ”icia i ”otrzeb gos”o-

darczych. 

 

§ 41Ł Od osi napowietrznych linii elektroener-

getycznych 15 kV zachować odlegJo`ci wyma-

gane ”rze”isami odrębnymi do rzutu budynku  
i jego czę`ci, ”rzeznaczonych na ”obyt ludzi, 
oraz do rzutu ”rowadzonych robót budowlanychŁ 

 

RozdziaJ 1Ń 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji oraz wyposawenia terenów 
w miejsca parkingowe dla samochodów 

§ 42Ł1Ł Ustala się nastę”ujące zasady moder-

nizacji i rozwoju systemu drogowego na obsza-

rze objętym ”lanem: 
1) zachowuje się wojewódzką drogę ”u-

bliczną nr 414 relacji O”ole - Lubrza, oznaczoną 
symbolem 1KŚG, i nr 409 relacji Śębina - Strzel-

ce O”Ł, oznaczoną symbolem 2KŚG, oraz do-

”uszcza rozbudowę ich ”asa drogowego; 
2) zachowuje się wojewódzką drogę ”u-

bliczną nr 407 relacji Nysa - Iącznik, oznaczoną 
symbolem 1KŚź, oraz ”lanuje się budowę obej-

`cia drogowego wsi Iącznik, oznaczonego sym-

bolem 2KŚź, z zastrzeweniem ”kt 3; 
3) ”o realizacji obej`cia drogowego, o którym 

mowa w pkt 2, na terenie zabudowanym wsi 

do”uszcza się zmianę kategorii odcinka drogi 

oznaczonej symbolem 1KŚź, na ”owiatową lub 
gminną drogę ”ubliczną; 

4) zachowuje się ”owiatową drogę ”ubliczną 
nr 1268 O relacji Iącznik ｦ Radostynia ｦ Ligota 

Bialska, oznaczoną symbolem 1KŚL, oraz do-

”uszcza rozbudowę jej ”asa drogowego; 
5) do”uszcza się zmianę kategorii ”owiatowej 

drogi nr 1274 O relacji Iącznik ｦ Radostynia, 

oznaczonej symbolem 2KŚL, na gminną drogę 
”ubliczną lub wewnętrzną; 

6) ”lanuje się zmianę kategorii oraz klasy ”o-

wiatowej drogi publicznej nr 1266 O relacji 

Iącznik - Ogiernicze, oznaczonej symbolem 

1KŚW, na gminną drogę wewnętrzną, na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi; 
7) zachowuje się gminną drogę ”ubliczną  

nr 106519 O relacji vabnik - Iącznik, oznaczoną 
symbolem 3KŚL, oraz ciąg drogi nr 106516 O 
relacji Iącznik ｦ Ogiernicze i nr 106517 O relacji 

Stacja PKP Iącznik ｦ Ogiernicze, oznaczony 

symbolem 4KŚL, oraz do”uszcza rozbudowę ich 
pasa drogowego; 

8) ”lanuje się gminne drogi ”ubliczne, ozna-

czone symbolem 5KŚL i KŚŚ, za”ewniające ob-

sJugę terenów istniejącej i ”lanowanej zabudowyŁ 
2. Parametry i zasady zagospodarowania 

dróg, o których mowa w ustŁ 1, ustalono  
w ”rze”isach szczegóJowych ”lanuŁ 

3Ł W ”asach drogowych dróg ”ublicznych,  
o których mowa w ustŁ 1, obowiązują nastę”u-

jące wymagania: 
1) do”uszcza się zachowanie istniejących 

obiektów budowlanych i urządzeL niezwiązanych 
z gos”odarką drogową lub obsJugą ruchu,  
w ”rzy”adkach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi; 

2) zakazuje się sytuowania obiektów budow-

lanych i urządzeL niezwiązanych z ”otrzebami 
zarządzania drogami lub ”otrzebami ruchu dro-

gowego, z zastrzeweniem ”kt 3 litŁ a; 
3) do”uszcza się: 
a) odstę”stwa od zakazu, o którym mowa  

w ”kt 2, w ”rzy”adkach okre`lonych ”rze”isami 
odrębnymi, 

b) eta”ową ”rzebudowę i remont dróg, w do-

stosowaniu do wystę”ujących ”otrzeb; 
4) budowa, przebudowa lub remont obiektów 

budowlanych i urządzeL niezwiązanych z gos”o-

darką drogową lub obsJugą ruchu, wymaga zgo-

dy zarządcy drogi; 
5) na terenie zabudowanym wsi nowe i mo-

dernizowane drogi nalewy dostosować do wymo-

gów osób nie”eJnos”rawnychŁ 
4. Na rysunku planu wyznacza się rezerwę te-

renu ”od rozbudowę drogi, o której mowa w ustŁ 1 
”kt 5, w wielko`ci 7,5 m od jej osi. W granicach 

rezerwy terenowej drogi zakazuje się dokonywa-

nia zmian s”osobu uwytkowania i zagos”odaro-

wania, które mogą uniemowliwić lub utrudnić 
realizację inwestycji drogowychŁ 
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§ 43Ł1Ł Na obszarze objętym ”lanem zacho-

wuje się i ”lanuje nowe drogi: 
1) wewnętrzne, oznaczone symbolem 2KŚW; 
2) wewnętrzne, nie wydzielone na rysunku 

”lanu liniami rozgraniczającymi, za”ewniające 
dojazd i doj`cie do budynków, w tym drogi ”owa-

rowe; 

3) rolnicze, nie wydzielone na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymiŁ 
2. Parametry i zasady zagospodarowania 

dróg, oznaczonych symbolem 2KŚW, ustalono  
w ”rze”isach szczegóJowych ”lanuŁ 

3Ł Nowe drogi wewnętrzne, o których mowa 

w ustŁ 1 ”kt 2, winny s”eJniać wymogi ”rze”i-

sów odrębnych stawiane drogom ”owarowym 
oraz drogom za”ewniających doj`cie i dojazd do 
budynkówŁ 

4Ł Nowe drogi rolnicze, o których mowa  
w ust. 1 ”kt 3, wykonać o szeroko`ci ”asa dro-

gowego od 5 m do 8 m oraz jezdni o szeroko`ci 
min. 3,5 m. 

5Ł Śo”uszcza się zachowanie, budowę, ”rze-

budowę i remont istniejących obiektów budow-

lanych oraz infrastruktury technicznej niezwiąza-

nej z drogami, o których mowa w ustŁ 1, za zgo-

dą zarządcy drogiŁ 
 

§ 44Ł1Ł Ustala się nastę”ujące zasady obsJugi 
komunikacyjnej terenów, wyznaczonych na ry-

sunku ”lanu liniami rozgraniczającymi: 
1) zakazuje się sytuowania nowych zjazdów z: 
a) drogi publicznej, oznaczonej symbolem 

1KŚG, 2KŚG i 2KŚź, z wyjątkiem zjazdów na 
teren oznaczony symbolem 1KS, 

b) odcinka drogi publicznej, oznaczonej sym-

bolem 1KŚź, ”oJowonego ”oza terenami zabu-

dowanymi i planowanymi do zabudowy; 

2) do”uszcza się sytuowanie zjazdów na te-

ren lub dziaJkę budowlaną: 
a) z odcinka drogi publicznej, oznaczonej 

symbolem 1KDZ, przylegJego do terenów zabu-

dowanych i planowanych do zabudowy - bez 

ograniczeL, 
b) z dróg ”ublicznych, oznaczonych symbo-

lem 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL i KDD ｦ 

bez ograniczeL,  
c) z dróg wewnętrznych, oznaczonych sym-

bolem 1KDW i 2KDW ｦ bez ograniczeL, 
d) z dróg publicznych pieszych, oznaczonych 

symbolem KDP ｦ z ograniczeniem do zjazdów 
niezbędnych do obsJugi dziaJek nie ”osiadających 
dostę”u do innych dróg oraz niezbędnych zjaz-

dów na drogi ”owarowe; 
3) usytuowanie zjazdu z dróg ”ublicznych 

wymaga zgody zarządcy drogi; zjazd projekto-

wać, budować, ”rzebudowywać zgodnie z wy-

mogami ”rze”isów odrębnychŁ 
2Ł Ustala się zasady minimalnego wy”osawe-

nia terenów w miejsca ”arkingowe (mŁ”Ł) dla 

samochodów osobowych, wymagane dla ”o-

szczególnych klas ”rzeznaczenia terenów:  
1) mieszkania towarzyszące ｦ 0,5 m.p. na  

1 mieszkanie; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

ｦ 3 mŁ”Ł na jedno mieszkanie, wliczając garaw; 
3) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  

ｦ 1 m.p. na jedno mieszkanie; 

4) zabudowa zamieszkania zbiorowego  

ｦ 0,2 m.p. na 1 miejsce uwytkowe; 
5) bez”ieczeLstwo ”ubliczne, biura, obsJuga 

zwierząt, o”ieka medyczna, o”ieka s”oJeczna  
ｦ 0,25 m.p. na 1 miejsce pracy, jednak nie mniej 

niw 3 mŁ”Ł; 
6) handel detaliczny o ”owierzchni s”rzedawy: 
a) do 200 m2 - 2 m.p. na 100 m2 pow. sprze-

dawy, 
b) ”owywej 200 m2 do 400 m2 ｦ 4 m.p. na 

100 m2 ”owŁ s”rzedawy; 
7) rekreacja i usJugi turystyki ｦ 1 m.p. na  

4 miejsca noclegowełuwytkowe; 
8) rozrywka, usJugi gastronomii, usJugi kultury, 

usJugi u”owszechniania kultury ｦ 0,20 m.p na  

1 miejsce konsumpcyjne/noclegowe/ uwytkowe; 
9) usJugi edukacji i wychowania oraz usJugi 

ksztaJcenia ｦ 2 mŁ”Ł na 1 izbę lekcyjną; 
10) usJugi s”ortu ｦ 0,15 m.p. na 1 miejsce 

uwytkowe; 
11) agroturystyka ｦ 0,5 m.p. na 1 miejsce 

noclegowe; 

12) aktywno`ć gos”odarcza ｦ 0,20 m.p. na 

kawde stanowisko ”racy; 
13) ”ozostaJe ｦ 1 mŁ”Ł na kawde 100 m2 po-

wierzchni uwytkowejŁ 
3Ł Miejsca ”arkingowe, o których mowa  

w ustŁ 2, nalewy sytuować na dziaJce budowla-

nej, na której usytuowany jest obiekt, z zastrze-

weniem ustŁ 4Ł 
4. Śo”uszcza się usytuowanie miejsc ”arkin-

gowych za”ewniających obsJugę terenu oznaczo-

nego symbolem 1UO i US na terenach urządzeL 
komunikacyjnych, oznaczonych symbolem 2KS. 

5. Na terenie oznaczonym symbolem 1UO, 2UO 

i US sytuować miejsca ”ostojowe dla rowerów. 

 

RozdziaJ 11 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej 

§ 45Ł1Ł Na obszarze objętym ”lanem: 
1) zachowuje się istniejącą infrastrukturę 

techniczną, z do”uszczeniem ”rzebudowy, roz-

budowy i remontu; 

2) do”uszcza się sytuowanie nowej infra-

struktury technicznej. 

2Ł Ustala się ogólne zasady sytuowania infra-

struktury technicznej na obszarze objętym ”la-

nem: 
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1) na terenach ”oJowonych wzdJuw dróg infra-

strukturę techniczną sytuować w odlegJo`ciach  
i na zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi; 

2) do”uszcza się usytuowanie infrastruktury 
technicznej: 

a) w ”asie drogowym dróg na zasadach okre-

`lonych w § 42 ustŁ 3 i § 43 ust. 5, 

b) na terenie lub dziaJce budowlanej, za zgodą 
wJa`ciciela, je`li nie koliduje z ustalonym w ”la-

nie przeznaczeniem i nie zakJóca mowliwo`ci za-

budowy nieruchomo`ci zgodnie z ustaleniami 
planu, 

c) jako towarzyszącej inwestycjom, na terenie 
lub dziaJce budowlanej wJasnej inwestorów, na 
warunkach okre`lonych ”rzez o”eratora sieci, 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

3) wzdJuw granic terenów zamkniętych sieci 
magistralne sytuować zgodnie z ”rze”isami od-

rębnymi; 
4) do”uszcza się lokalizację urządzeL infra-

struktury technicznej jako wbudowanych w inne 

obiekty budowlane; 

5) w obszarach przestrzeni publicznej i w prze-

strzeniach ”ublicznych, o których mowa w § 32 

ustŁ 1 i § 33 ust. 1, sieci infrastruktury tech-

nicznej realizować wyJącznie jako ”odziemneŁ  
3Ł Istniejącą infrastrukturę techniczną, w ”rzy-

padku wystą”ienia kolizji z nowym zagos”oda-

rowaniem lub zabudową terenu, nalewy ”rzenie`ć 
lub zmodernizować w uzgodnieniu z wJa`ciwym 
operatorem sieci. 

4Ł Terenom lokalizacji urządzeL infrastruktury 
technicznej nalewy za”ewnić dostę” do drogi 
”ublicznej, je`li ”rze”isy odrębne nie stanowią 
inaczej. 

 

§ 46Ł1Ł źao”atrzenie w wodę - z sieci wodo-

ciągowej wsi, istniejącej i rozbudowanej, zao”a-

trywanej w wodę z ujęcia wody w Pogórzu 
(Brzeunicy), z zastrzeweniem ustŁ 2Ł 

2Ł Śo”uszcza się: 
1) zao”atrzenie w wodę do celów technolo-

gicznych i gos”odarczych z ujęć wJasnych, na 
zasadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi,  
z zastrzeweniem § 40 pkt 2; 

2) zao”atrzenie sieci wodociągowej w wodę  
z ujęcia w Smolarni, ”o”rzez ”owiązanie wodocią-
gów gminy BiaJa i Strzeleczki, odcinkiem wodocią-
gu tranzytowego relacji Chrzelice - Smolarnia; 

3) zachowanie ”owiązaL wodociągu z ujęciem 
wody w Pogórzu, jako ujęciem awaryjnymŁ 

3Ł Parametry sieci wodociągowej winny za-

”ewnić wodę do celów ”rzeciw”owarowych,  
w ilo`ci i na zasadach okre`lonych ”rze”isami 
odrębnymiŁ 

 

§ 47Ł1Ł Od”rowadzenie `cieków bytowych  
i komunalnych - do istniejącej i rozbudowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem na 

oczyszczalnię `cieków, usytuowaną na terenie 
oznaczonym symbolem 1K lub 2K, z zastrzewe-

niem ust. 2 i ust. 3. 

2Ł WyJącznie do czasu rozbudowy centralne-

go systemu kanalizacji sanitarnej oraz budowy 

oczyszczalni `cieków na terenie 2K, do”uszcza 
się: 

1) ”rzebudowę i rozbudowę istniejącej oczysz-

czalni `cieków, usytuowanej na terenie oznaczo-

nym symbolem 1K, oraz odprowadzenie do niej 

`cieków z terenów skanalizowanych; 
2) na terenach nieskanalizowanych gromadze-

nie `cieków w zbiornikach bezod”Jywowych, ”od 
warunkiem zapewnienia ich odbioru i oczyszczenia; 

3) budowę ”rzydomowych oczyszczalni `cie-

ków ze sto”niem biologicznym na dziaJkach  
o ”owierzchni większej niw 900 m2, usytuowa-

nych na terenach: 

a) obsJugi ”rodukcji w gos”odarstwach rol-

nych, oznaczonych symbolem RU, 

b) zabudowy mieszkaniowo-zagrodowej, ozna-

czonych symbolem Mź, ”oJowonej w ”rzysióJku 
Śębina, 

c) rekreacji i wypoczynku, oznaczonych sym-

bolem 2UT. 

3Ł _cieki ”rzemysJowe - od”rowadzić do sys-

temu kanalizacji, o którym mowa w ustŁ 1, lub 
bez”o`rednio na komunalną oczyszczalnię `cie-

ków, ”o u”rzednim ”odczyszczeniu w urządze-

niach zakJadowych, w ”rzy”adkach zanieczysz-

czenia ”rzekraczającego do”uszczalne wskaunikiŁ 
4Ł _cieki o”adowe lub roztopowe: 

1) ”ochodzące z ”owierzchni zanieczyszczo-

nych nalewy ”rzed w”rowadzeniem do kanalizacji 
deszczowej lub do wód lub do ziemi oczy`cić  
w sto”niu wymaganym ”rze”isami odrębnymi; 

2) ”ochodzące z ”owierzchni niezanieczysz-

czonych mowna od”rowadzić do wód lub do zie-

mi bez oczyszczenia; 

3) czyste, mowna retencjonować na terenach 
objętych ”lanem oraz wykorzystywać je do na-

wadniania terenów zieleni urządzonej i towarzy-

szącejŁ 
5Ł System kanalizacyjny realizować za”ewnia-

jąc ”arametry techniczne sieci kanalizacji sani-

tarnej umowliwiające wJączenie do systemu kana-

lizacyjnego wsi ”oJowonych w ”óJnocnej czę`ci 
gminy. 

 

§ 48Ł1Ł źao”atrzenie w energię elektryczną ｦ 

z istniejących i rozbudowanych stosownie do 
”otrzeb sieci `redniego i niskiego na”ięcia oraz 

stacji transformatorowych SN.  

2Ł Sieci `rednich i niskich na”ięć: 
1) istniejące, na odcinkach kolidujących z ”la-

nowaną zabudową i zagos”odarowaniem terenu, 
nalewy ”rzebudować; 
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2) nowe sieci elektroenergetyczne, sytuowa-

ne na terenach istniejącej i ”lanowanej zabudo-

wy, realizować wyJączenie jako ”odziemneŁ 
3Ł Śo”uszcza się wykorzystanie energii do ce-

lów grzewczychŁ 
 

§ 49Ł1Ł źao”atrzenie w cie”Jo z lokalnych ko-

tJowni lub ze uródeJ indywidualnych, z zastrzewe-

niem § 15 ustŁ 1, a takwe z ekologicznych uródeJ 
cie”JaŁ 

2Ł Sieci cie”Jownicze realizować wyJącznie 
jako podziemne.  

3Ł źao”atrzenie w gaz do celów bytowych, 
grzewczych i technologicznych ｦ ze zbiorników 
stacjonarnych. 

 

§ 50Ł1Ł Śostę” do usJug telekomunikacyjnych 
”o”rzez rozbudowę infrastruktury telekomunika-

cyjnej, w tym związanych z sieciami szeroko”a-

smowymi, oraz telefonią komórkowąŁ 
2Ł Istniejące sieci telekomunikacyjne kolidują-

ce z ”lanowaną zabudową i zagos”odarowaniem 
terenów nalewy ”rzebudowaćŁ 

3Ł Infrastrukturę telekomunikacyjną sytuować 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, z uwzględnie-

niem wymogów § 26 - 27, przy czym na terenie 

oznaczonym symbolem 1MN, 2MN, 3MN i MNp 

do”uszcza się wyJącznie budowę infrastruktury 
telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaJywaniuŁ 

 

DZIAI II 
PRZEPISY SZCZEGÓIOWE 

SzczegóJowe przeznaczanie terenów oraz za-

sady ksztaJtowania ich zabudowy i zagospoda-

rowania 

 

RozdziaJ 1 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

§ 51Ł1. 1MN ｦ tereny zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej, istniejące, dla których ustala 
się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna; 

2) uzu”eJniające ｦ rekreacja, usJugi bytowe, 
usJugi drobne i usJugi u”owszechniania kulturyŁ 

2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenów, o któ-
rych mowa w ust. 1: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające sytuować wy-

Jącznie w budynku stodoJy lub w budynku usy-

tuowanym na historycznej linii zabudowy stodóJ; 
2) do”uszcza się sytuowanie wyJącznie dzia-

Jalno`ci nie zakJócającej funkcji mieszkaniowejŁ 
3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy  

i zagos”odarowania terenów, o których mowa  
w ust. 1: 

1) zabudowa mieszkaniowa w formach zabu-

dowy wolnostojącej; 

2) dla rozbudowy ”oziomej budynków istot-

nych dla kom”ozycji zes”oJu zabudowy: 
a) nie”rzekraczalną linię zabudowy wyznacza 

tylna `ciana budynku, 
b) stosować wymogi § 12; 

3) do”uszcza się ada”tację stodóJ na drugi 
budynek mieszkalny; 

4) ”owierzchnia zabudowy oraz wysoko`ć 
budynku gos”odarczego i usJugowego nie mowe 
być większa niw ”owierzchnia zabudowy i wyso-

ko`ć budynku mieszkalnego;  
5) zakazuje się sytuowania: 
a) na budynkach akcentów architektonicznych, 

b) budynków w formach nie uwzględniających 
relacji z otoczeniem kulturowym, w tym szcze-

gólnie realizowanych wg ”rojektów ty”owych, 
c) tymczasowych obiektów budowlanych ta-

kich jak garawe blaszane, skJadane z gotowych 
elementów, lub innych o niskiej estetyce wyglą-
du zewnętrznego, uwytkowanych jako budynki 
gospodarcze lub pomocnicze; 

6) front dziaJki zagos”odarować zielenią to-

warzyszącą w formie ogrodów kom”onowanych, 
kwiatowych; 

7) wskauniki zagos”odarowania dziaJki bu-

dowlanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ max. 20%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 40%; 

8) linia zabudowy: 

a) budynków mieszkalnych ｦ obowiązująca, 
historyczna, lub nieprzekraczalna, zgodnie z ry-

sunkiem planu, 

b) budynków ”rzeznaczenia uzu”eJniającego  
i gospodarczych ｦ wyznaczona tylną `cianą bu-

dynku istotnego dla kom”ozycji zes”oJu zabudowy; 
9) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków mieszkalnych ｦ do 2 kondygna-

cji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, 
oraz istniejąca wysoko`ć do górnej krawędzi 
elewacji frontowej i do kalenicy dachu, z za-

strzeweniem § 12 ust. 3 pkt 1, 

b) budynków ”ozostaJych ｦ do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, oraz 
do 4 m do górnej krawędzi `ciany zewnętrznej  
i do 8 m do kalenicy dachu, 

c) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do 6 m 

do najwywej ”oJowonego ”unktu; 

10) geometria dachów: 
a) budynków mieszkalnych, istotnych dla 

kom”ozycji zes”oJu zabudowy ｦ historyczna tzn. 

dach dwus”adowy o ”oJaciach symetrycznych,  
o kątach nachylenia 45o, o kalenicy sytuowanej 

równolegle do frontu dziaJki, 
b) stodóJ ｦ historyczna, jak na budynku 

mieszkalnym, o kątach nachylenia 40-45o, 

c) ”ozostaJych budynków ｦ dach o kątach 
nachylenia do 45o; 

11) dla istniejącej zabudowy, nie s”eJniającej 
wymogów ”kt 1-10, do”uszcza się zachowanie 
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stanu istniejącego z mowliwo`cią ”rzebudowy, 

nadbudowy i rozbudowy, przy czym warunki 

wwŁ ”unktów nalewy stosować od”owiednioŁ 
 

§ 52Ł1. 2MN - tereny zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej, istniejące, dla których ustala 
się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna; 

2) dopuszczalne ｦ zabudowa zagrodowa; 

3) uzu”eJniające ｦ usJugi bytowe, usJugi 
drobne. 

2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenów, o któ-
rych mowa w ustŁ 1, do”uszcza się: 

1) wyJącznie zachowanie istniejącej zabudo-

wy zagrodowej; 

2) sytuowanie wyJącznie dziaJalno`ci nie za-

kJócającej funkcji mieszkaniowejŁ 
3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy  

i zagos”odarowania terenów, o których mowa  
w ust. 1: 

1) zabudowa mieszkaniowa w formie zabu-

dowy wolnostojącej lub bliuniaczej; 
2) zakazuje się sytuowania: 
a) na budynkach akcentów architektonicznych, 
b) budynków o ”owierzchni zabudowy więk-

szej niw 250 m2; 

3) wskauniki zagos”odarowania dziaJki bu-

dowlanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ max. 35%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 40%; 

4) linia zabudowy budynków mieszkalnych ｦ 

obowiązująca lub nie”rzekraczalna, zgodnie  
z rysunkiem ”lanu, z zastrzeweniem ustŁ 5; 

5) w przypadku braku linii zabudowy na ry-

sunku planu dla: 

a) nowych budynków mieszkalnych nalewy 
wyznaczyć obowiązującą linię zabudowy zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi, 
b) rozbudowy istniejących budynków miesz-

kalnych nie”rzekraczalną linię zabudowy wyzna-

cza ich elewacja frontowa; 

6) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków mieszkalnych ｦ do 2 kondygna-

cji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, 
oraz do 5 m do górnej krawędzi elewacji fronto-

wej i do 10 m do kalenicy dachu, 

b) budynków gos”odarczych ｦ do 2 kondy-

gnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, 
oraz do 4 m do górnej krawędzi `ciany ze-

wnętrznej i do 8 m do kalenicy dachu, 

c) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do 

10 m do najwywej ”oJowonego ”unktu; 
7) geometria dachów: 
a) budynków mieszkalnych ｦ dach o ”oJaciach 

symetrycznych, o kątach nachylenia 35-45o,  

o kalenicy sytuowanej jak dotychczas lub zgod-

nie z rysunkiem planu, 

b) budynków gos”odarczych ｦ dach o kątach 
nachylenia do 45o;  

8) dla istniejącej zabudowy, nie s”eJniającej 
wymogów ”kt 1-7, do”uszcza się zachowanie 
stanu istniejącego z mowliwo`cią ”rzebudowy, 
nadbudowy i rozbudowy, przy czym warunki 

wwŁ ”unktów nalewy stosować od”owiednio. 

 

§ 53Ł1. 3MN - tereny zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej, istniejące, dla których ustala 
się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna; 

2) dopuszczalne ｦ zabudowa zagrodowa, biu-

ra, handel detaliczny, obsJuga zwierząt, o”ieka 
medyczna, rekreacja, rozrywka, usJugi gastro-

nomii, usJugi bytowe, usJugi u”owszechniania 
kultury, usJugi ksztaJcenia, obsJuga ”ojazdów 
oraz na”rawa ”ojazdów; 

3) uzu”eJniające ｦ usJugi drobneŁ 
2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenów, o któ-

rych mowa w ust. 1: 

1) z zastrzeweniem ”kt 2, ”rzeznaczenie do-

”uszczalne mowna sytuować wyJącznie na dziaJ-
kach dostę”nych z drogi 1KŚź, 1KŚL i 2KŚL; 

2) do”uszcza się: 
a) wyJącznie zachowanie istniejącej zabudowy 

zagrodowej, 

b) usytuowanie obsJugi zwierząt na dziaJkach 
dostę”nych takwe z drogi 2KŚW; 

3) ”rzeznaczenie uzu”eJniające sytuować wy-

Jącznie w budynku ”rzeznaczenia ”odstawowego 
lub jego lokalu uwytkowym, o ”owierzchni do 
30% ”owierzchni uwytkowej; 

4) do”uszcza się sytuowanie wyJącznie dzia-

Jalno`ci nieuciąwliwej, z wyjątkiem naprawy po-

jazdów, która mowe od”owiadać dziaJalno`ci 
uciąwliwejŁ 

3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy  
i zagos”odarowania terenów, o których mowa  
w ust. 1: 

1) zabudowa mieszkaniowa w formie zabu-

dowy wolnostojącej, bliuniaczej lub szeregowej; 
2) zakazuje się sytuowania: 
a) na budynkach akcentów architektonicz-

nych, 

b) budynków o ”owierzchni zabudowy więk-

szej niw 250 m2, 

c) na”rawy ”ojazdów o więcej niw 3 stanowi-

skach roboczych; 

3) wskauniki zagos”odarowania dziaJki bu-

dowlanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ max. 40%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 30%; 

4) z zastrzeweniem ustŁ 5, linia zabudowy bu-

dynków mieszkalnych i usJugowych ｦ obowiązu-

jąca lub nie”rzekraczalna, wyznaczona elewacją 
frontową budynków, zgodnie z rysunkiem ”lanu; 
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5) w przypadku braku linii zabudowy na ry-

sunku ”lanu dla nowych budynków mieszkalnych 
i usJugowych: 

a) obowiązującą linię zabudowy nalewy wy-

znaczyć jako ”rzedJuwenie linii zabudowy budyn-

ku usytuowanego na dziaJce sąsiedniej, który 
usytuowany jest w większej odlegJo`ci od ”asa 
drogowego, a w przypadku gdy jest ona nie-

zgodna z ”rze”isami odrębnymi, zgodnie z tymi 
przepisami, 

b) dla rozbudowy budynków istniejących nie-

”rzekraczalną linię zabudowy wyznacza ich ele-

wacja frontowa; 

6) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków mieszkalnych i usJugowych ｦ do 

3 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe 
poddasze, oraz do 6,5 m do górnej krawędzi ele-

wacji frontowej i do 12,5 m do kalenicy dachu, 

b) budynków gos”odarczych ｦ do 2 kondy-

gnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, 
oraz do 3,5 m do górnej krawędzi `ciany ze-

wnętrznej i do 7 m do kalenicy dachu, 

c) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do 9 m 

do najwywej ”oJowonego ”unktu; 
7) geometria dachów: 
a) budynków mieszkalnych i usJugowych ｦ 

dach o ”oJaciach symetrycznych, o kątach na-

chylenia 35-45o, o kalenicy sytuowanej jak na 

budynku usytuowanym na dziaJce sąsiedniej, 
b) budynków gos”odarczych ｦ dach o kątach 

nachylenia do 45o; 

8) dla istniejącej zabudowy, nie s”eJniającej 
wymogów ”kt 1-7, do”uszcza się zachowanie 
stanu istniejącego z mowliwo`cią ”rzebudowy, 

nadbudowy i rozbudowy, przy czym warunki 

wwŁ ”unktów nalewy stosować od”owiednioŁ 
 

§ 54Ł1. MNp ｦ tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej, ”lanowane, dla których 
ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna; 

2) uzu”eJniające ｦ usJugi drobneŁ 
2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenów, o któ-

rych mowa w ust. 1: 

1) ”rzeznaczenie uzu”eJniające sytuować wy-

Jącznie w budynku ”rzeznaczenia ”odstawowego 
lub jego lokalu uwytkowym, o ”owierzchni do 30% 
”owierzchni uwytkowej budynku mieszkalnego; 

2) do”uszcza się sytuowanie wyJącznie dzia-

Jalno`ci nie zakJócającej funkcji mieszkaniowejŁ 
3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy  

i zagos”odarowania terenów, o których mowa  
w ust. 1: 

1) zabudowa mieszkaniowa w formach zabu-

dowy wolnostojącej lub bliuniaczej; bryJa budyn-

ku horyzontalna; 

2) zakaz sytuowania na budynkach akcentów 
architektonicznych; 

3) budynki gos”odarcze sytuować wyJącznie 
jako wbudowane lub dobudowane do budynku 

mieszkalnego; 

4) do”uszcza się sytuowanie budynków go-

s”odarczych w odlegJo`ci od 1,5 m do 3 m od 

granicy dziaJki; 
5) wskauniki zagos”odarowania dziaJki bu-

dowlanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ max. 30%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 40%; 

6) linia zabudowy budynków mieszkalnych ｦ 

obowiązująca 5 m, 6 m lub 8 m od linii rozgrani-

czającej ”asa drogowego, zgodnie z rysunkiem 
planu; 

7) gabaryty i wysoko`ci budynków ｦ do  

2 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe 
poddasze, oraz od 3,8 m do 5 m do górnej kra-

wędzi elewacji frontowej i od 7 m do 10 m do 

kalenicy dachu; 

8) geometria dachów ｦ dach o ”oJaciach sy-

metrycznych, o kątach nachylenia 35 ｦ 45o,  

o kalenicy sytuowanej zgodnie z rysunkiem pla-

nu, z zastrzeweniem ”kt 9; 
9) w ”rzy”adku ｭ”rosto”adJegoｬ usytuowania 

kalenicy do frontu dziaJki do”uszcza się wyJącz-

nie dachy dwus”adowe, dwus”adowe z naczóJ-
kami lub mansardowe ze szczytem. 

 

§ 55Ł1. MW - tereny zabudowy mieszkanio-

wej wielorodzinnej, dla których ustala się ”rze-

znaczenie: 

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa 

wielorodzinna; 

2) dopuszczalne ｦ zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna. 

2Ł Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy  
i zagos”odarowania terenów, o których mowa  
w ust. 1: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej do”uszcza się sytuowanie budynków gos”o-

darczych zgru”owanych w zes”oJy, ”rzy czym 
Jączna ich liczba nie mowe być większa niw 50% 
wymaganej planem minimalnej liczby miejsc par-

kingowych; 

2) zakazuje się sytuowania tymczasowych 
obiektów budowlanych takich jak garawe blaszane, 
skJadane z gotowych elementów, lub innych  
o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego, uwytko-

wanych jako budynki gospodarcze lub pomocnicze; 

3) do”uszcza się: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej usytuowanie nie więcej niw 1 wolnostojącego 
budynku gospodarczego, 

b) sytuowanie budynków gos”odarczych  
w odlegJo`ci od 1,5 m do 3 m od granicy oraz 

”rzy granicy dziaJki; 
4) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ max. 50%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 20%; 
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5) linia zabudowy - nieprzekraczalna, zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi; 
6) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków mieszkalnych wielorodzinnych ｦ 

do 4 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe 
poddasze, oraz do 16 m do kalenicy dachu, 

b) budynków mieszkalnych jednorodzinnych ｦ 

do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe 
poddasze, oraz do 13 m do kalenicy dachu, 

c) ”ozostaJych budynków ｦ do 3 m do górnej 
krawędzi elewacji frontowej i 6 m do kalenicy 
dachu; 

7) geometria dachów ｦ dach o ”oJaciach sy-

metrycznych i kątach nachylenia do 30-40o. 

 

§ 56Ł1. MZ - tereny zabudowy mieszkanio-

wo-zagrodowej, dla których ustala się ”rzezna-

czenie: 

1) podstawowe - zabudowa zagrodowa, za-

budowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) dopuszczalne ｦ usJugi gastronomii, usJugi 
handlu detalicznego, obsJuga zwierząt, usJugi by-

towe, ”rodukcja drobna oraz na”rawa ”ojazdów; 
3) uzu”eJniające - agroturystyka, usJugi drobneŁ 
2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenów, o któ-

rych mowa w ust. 1: 

1) ”rzeznaczenie do”uszczalne sytuować wy-

Jącznie na dziaJkach dostę”nych z drogi 1KŚG, 
2KDL lub 4KDL; 

2) usJugi drobne sytuować wyJącznie w bu-

dynku przeznaczenia podstawowego lub jego 

lokalu uwytkowym, o ”owierzchni do 30% ”o-

wierzchni uwytkowej; 
3) do”uszcza się sytuowanie wyJącznie dzia-

Jalno`ci nieuciąwliwej, z wyjątkiem na”rawy ”o-

jazdów do 2 stanowisk roboczych, która mowe 
od”owiadać dziaJalno`ci uciąwliwejŁ 

3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy  
i zagos”odarowania terenów, o których mowa  
w ust. 1: 

1) zakazuje się sytuowania: 
a) na budynkach akcentów architektonicznych, 
b) budynków o ”owierzchni zabudowy więk-

szej niw 250 m2; 

2) wskauniki zagos”odarowania dziaJki bu-

dowlanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ max. 60%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 10%  

3) z zastrzeweniem ”kt 4, linia zabudowy bu-

dynków mieszkalnych, obowiązująca: 
a) 8 m od linii rozgraniczającej drogowego 

drogi 4KDL, 

b) 6 m lub 18 m od linii rozgraniczającej drogi 

2KDW, zgodnie z rysunkiem planu; 

4) w przypadku braku linii zabudowy na ry-

sunku ”lanu, nie”rzekraczalną linię zabudowy 
nalewy wyznaczyć zgodnie z ”rze”isami odręb-

nymi; 

5) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków ｦ do 3 kondygnacji nadziem-

nych, w tym uwytkowe poddasze, oraz do 7 m do 

górnej krawędzi elewacji frontowej i do 12,5 m do 

kalenicy dachu, 

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych - do 9 m 

do najwywej ”oJowonego ”unktu; 
6) geometria dachów: 
a) budynków mieszkalnych - dach o ”oJaciach 

symetrycznych o kątach nachylenia 35-45o,  

o kalenicy sytuowanej zgodnie z rysunkiem planu 

lub jak na budynkach usytuowanych na dziaJ-
kach sąsiednich, 

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ dach 

o kątach nachylenia do 45o; 

7) dla istniejącej zabudowy, nie s”eJniającej 
wymogów ”kt 1-6, do”uszcza się zachowanie 
stanu istniejącego z mowliwo`cią ”rzebudowy, 
nadbudowy i rozbudowy, przy czym warunki 

wwŁ ”unktów nalewy stosować od”owiednioŁ 
 

§ 57Ł1. MU - tereny zabudowy mieszkaniowo 

- usJugowej, dla których ustala się ”rzeznacze-

nie: 

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa, 

handel detaliczny, usJugi turystyki, o”ieka me-

dyczna, rekreacja, rozrywka, usJugi bytowe, 
usJugi gastronomii, usJugi kultury, usJugi u”o-

wszechniania kultury, usJugi ksztaJcenia; 
2) dopuszczalne ｦ zabudowa zagrodowa, ob-

sJuga ”rodukcji rolnej, skJady i magazyny, handel 
hurtowy; 

3) uzu”eJniające ｦ agroturystyka, usJugi drob-

ne, urządzenia ”arkowaniaŁ 
2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenów, o któ-

rych mowa w ustŁ 1, do”uszcza się: 
1) wyJącznie zachowanie istniejącego ”rze-

znaczenia dopuszczalnego; 

2) sytuowanie dziaJalno`ci nieuciąwliwejŁ 
3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy  

i zagos”odarowania terenów, o których mowa  
w ust. 1: 

1) front dziaJki, na której usytuowane są 
usJugi, ”ozostawić ogólnodostę”ny; strefę wej-

`ciową zagos”odarować w s”osób staranny  
i estetyczny; 

2) dla terenu ”oJowonego w granicach ochro-

ny kom”ozycji historycznego ukJadu ruralistycz-

nego oraz w strefie ochrony historycznej domi-

nanty ”rzestrzennej nalewy stosować wymogi  
§ 11, § 27 i § 32 ust. 3 pkt 4; 

3) zakazuje się sytuowania: 
a) budynków w formach nie uwzględniają-

cych relacji z otoczeniem kulturowym, w tym 

szczególnie realizowanych wg ”rojektów ty”o-

wych oraz obiektów wielkogabarytowych, 
b) tymczasowych obiektów budowlanych ta-

kich jak garawe blaszane, skJadane z gotowych 
elementów, lub innych o niskiej estetyce wyglą-
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du zewnętrznego, uwytkowanych jako budynki 
gospodarcze lub pomocnicze; 

4) wskauniki zagos”odarowania dziaJki bu-

dowlanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ max. 60%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 20%; 

5) z zastrzeweniem ”kt 6, linia zabudowy bu-

dynków mieszkalnych i usJugowych ｦ obowiązu-

jąca lub nie”rzekraczalna, historyczna, wyzna-

czona elewacją frontową budynków ”rzyulicz-

nych lub zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, zgod-

nie z rysunkiem planu; 

6) w przypadku braku linii zabudowy na ry-

sunku ”lanu dla nowych budynków mieszkalnych 
i usJugowych: 

a) obowiązującą linię zabudowy nalewy wy-

znaczyć jako ”rzedJuwenie linii zabudowy budyn-

ku usytuowanego na dziaJce sąsiedniej, który 
usytuowany jest w większej odlegJo`ci od ”asa 
drogowego, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

b) dla rozbudowy budynków istniejących nie-

”rzekraczalną linię zabudowy wyznacza ich ele-

wacja frontowa; 

7) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków ｦ do 3 kondygnacji nadziem-

nych, w tym uwytkowe ”oddasze, oraz do 7 m 

do górnej krawędzi elewacji frontowej i do 13 m 

do kalenicy dachu, 

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych - do 6 m 

do najwywej ”oJowonego ”unktu; 
8) geometria dachów: 
a) budynków mieszkalnych oraz usJugowych, 

przeznaczenia podstawowego ｦ dach spadzisty 

o ”oJaciach symetrycznych i kątach nachylenia 
35-45o, z zastrzeweniem litŁ b, 

b) budynków istotnych dla kom”ozycji zes”o-

Ju zabudowy, objętych ochroną konserwatorską  
i zabytkowych ｦ historyczna, 

c) budynków sytuowanych w linii zabudowy 
stodóJ ｦ dach s”adzisty o ”oJaciach symetrycz-

nych i kątach nachylenia 30-45o, 

d) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ dach 

o kątach nachylenia do 45o; 

9) dla istniejącej zabudowy, nie s”eJniającej 
wymogów ”kt 1-8, do”uszcza się zachowanie 
stanu istniejącego z mowliwo`cią przebudowy, 

nadbudowy i rozbudowy, przy czym warunki 

wwŁ ”unktów nalewy stosować od”owiednioŁ 
 

RozdziaJ 2 

Tereny zabudowy usJugowej 

§ 58Ł1. 1U - tereny zabudowy usJugowej, dla 
których ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ handel detaliczny, usJugi 
turystyki, bez”ieczeLstwo ”ubliczne, o”ieka me-

dyczna, rekreacja, rozrywka, usJugi bytowe, 
usJugi gastronomii, usJugi kultury, usJugi u”o-

wszechniania kultury, zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna i wielorodzinna, urządzenia ”ar-

kowania; 

2) dopuszczalne ｦ biura, usJugi drobne, zieleL 
urządzona, zabudowa zagrodowaŁ 

2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenów, o któ-
rych mowa w ust. 1: 

1) do”uszcza się wyJącznie zachowanie ist-

niejącej zabudowy zagrodowej; 
2) zakazuje się sytuowania dyskoteki; 
3) do”uszcza się sytuowanie dziaJalno`ci nie 

zakJócającej funkcji mieszkaniowej i nieuciąwliwejŁ 
3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy  

i zagos”odarowania terenów, o których mowa  
w ust. 1: 

1) front dziaJki, na której usytuowane są 
usJugi, ”ozostawić ogólnodostę”ny; strefę wej-

`ciową zagos”odarować w s”osób staranny  
i estetyczny; 

2) dla terenu ”oJowonego w granicach ochro-

ny kom”ozycji historycznego ukJadu ruralistycz-

nego oraz w strefie ochrony historycznej domi-

nanty ”rzestrzennej nalewy stosować wymogi  
§ 11, § 27 i § 32 ust. 3 pkt 4; 

3) wskauniki zagos”odarowania dziaJki bu-

dowlanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ max. 60%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 20%; 

4) z zastrzeweniem ”kt 5, linia zabudowy bu-

dynków mieszkalnych i usJugowych ｦ obowiązu-

jąca lub nie”rzekraczalna, historyczna, wyzna-

czona elewacją frontową budynków ”rzyulicz-

nych, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) w przypadku braku linii zabudowy na ry-

sunku ”lanu dla nowych budynków mieszkalnych 
i usJugowych: 

a) obowiązującą linię zabudowy nalewy wy-

znaczyć jako ”rzedJuwenie linii zabudowy budyn-

ku usytuowanego na dziaJce sąsiedniej, który 
usytuowany jest w większej odlegJo`ci od ”asa 
drogowego, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

b) dla rozbudowy budynków istniejących nie-

”rzekraczalną linię zabudowy wyznacza ich ele-

wacja frontowa; 

6) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków ｦ do 3 kondygnacji nadziem-

nych, w tym uwytkowe ”oddasze, oraz do 7 m 

do górnej krawędzi elewacji frontowej i do 13 m 

do kalenicy dachu, 

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do 6 m 

od ”oziomu terenu do najwywej ”oJowonego 
punktu; 

7) geometria dachów: 
a) budynków mieszkalnych oraz usJugowych 

ｦ dach s”adzisty o ”oJaciach symetrycznych  
i kątach nachylenia 35-45o, z zastrzeweniem litŁ b, 

b) budynków istotnych dla kom”ozycji zes”o-

Ju zabudowy, objętych ochroną konserwatorską  
i zabytkowych ｦ historyczna, 
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c) budynków sytuowanych w linii zabudowy 
stodóJ ｦ dach s”adzisty o ”oJaciach symetrycz-

nych i kątach nachylenia 30-45o; 

8) dla istniejącej zabudowy, nie s”eJniającej 
wymogów ”kt 1-7, do”uszcza się zachowanie 
stanu istniejącego z mowliwo`cią przebudowy, 

nadbudowy i rozbudowy, przy czym warunki 

wwŁ ”unktów nalewy stosować od”owiednioŁ 
 

§ 59Ł1. 2U - tereny zabudowy usJugowej, dla 
których ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ handel detaliczny, usJugi 
gastronomii, usJugi bytowe; 

2) uzu”eJniające - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, mieszkania towarzyszące, urzą-
dzenia ”arkowania, zieleL urządzonaŁ 

2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenów, o któ-
rych mowa w ustŁ 1, do”uszcza się sytuowanie 
wyJącznie dziaJalno`ci nie zakJócającej funkcji 
mieszkaniowej. 

3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy  
i zagos”odarowania terenu, o którym mowa  
w ust. 1: 

1) zakazuje się: 
a) wygradzania terenu, 

b) sytuowania budynków gos”odarczych i ”o-

mocniczych; 

2) strefę wej`ciową budynków usJugowych 
zagos”odarować w s”osób staranny i estetyczny; 

3) za”ewnić ”owiązania komunikacyjne z te-

renem 1ZP; 

4) wskauniki zagos”odarowania dziaJki bu-

dowlanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ max. 40%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 30%; 

5) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna: 

a) 6 m od linii rozgraniczającej dróg, 
b) od cieków wodnych ｦ zgodnie z § 38; 

6) gabaryty i wysoko`ci budynków ｦ do 2 kon-

dygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”odda-

sze, oraz od 3,8 m do 6 m do górnej krawędzi 
elewacji frontowej i do 12 m do kalenicy dachu; 

7) geometria dachów ｦ dach o ”oJaciach sy-

metrycznych, o kątach nachylenia 38 ｦ 45o. 

 

§ 60Ł1. 3U - tereny zabudowy usJugowej, dla 
których ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ usJugi, zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna; 

2) dopuszczalne ｦ produkcja drobna; 

3) uzu”eJniające - mieszkania towarzyszące, 
urządzenia ”arkowaniaŁ 

2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenów, o któ-
rych mowa w ustŁ 1, do”uszcza się sytuowanie 
dziaJalno`ci nieuciąwliwejŁ 

3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy  
i zagos”odarowania terenu, o którym mowa  

w ust. 1: 

1) strefę wej`ciową budynków usJugowych 
zagos”odarować w s”osób staranny i estetyczny; 

2) wskauniki zagos”odarowania dziaJki bu-

dowlanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ max. 35%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 40%; 

3) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna: 

a) 20 m od krawędzi jezdni drogi 1KŚG, 
b) 8 m od linii rozgraniczającej drogi KŚŚ, 
c) 5 m od linii rozgraniczającej dróg 2KŚW  

i KDP; 

4) gabaryty i wysoko`ci budynków ｦ do  

3 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe 
poddasze, oraz do 7 m do górnej krawędzi ele-

wacji frontowej i do 13 m do kalenicy dachu; 

5) geometria dachów ｦ dach o ”oJaciach sy-

metrycznych, o kątach nachylenia 35 ｦ 45o. 

 

§ 61Ł1. UK - teren usJug kultury, dla którego 
ustala się ”rzeznaczenie:  

1) podstawowe - usJugi kultu religijnego; 
2) uzu”eJniające ｦ handel detaliczny. 

2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenu, o którym 
mowa w ust. 1: 

1) zakazuje się sytuowania nowych budynków; 
2) do”uszcza się: 
a) ada”tację budynku, o którym mowa w § 29 

ustŁ 1 ”kt 1, na usJugi ”rzeznaczenia uzu”eJnia-

jącego, 
b) dziaJalno`ć nie zakJócającą funkcji miesz-

kaniowej. 

3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy  
i zagos”odarowania terenu, o którym mowa  
w ust. 1: 

1) dla terenu stosować wymogi § 27-29; 

2) teren zagos”odarować zielenią kom”onowa-

ną, niską oraz za”ewnić wysokie walory estetycz-

ne i uwytkowe nawierzchni i maJej architektury; 
3) za”ewnić wJa`ciwe o`wietlenie historycz-

nej dominanty przestrzennej; 

4) zakazuje się nowych ”ochówków na tere-

nie, z wyjątkiem budynku ko`cioJa; 
5) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ istniejący, 
b) teren biologicznie czynny ｦ min. 40%;  

6) linia zabudowy ｦ historyczna, wyznaczona 

elewacją frontową budynków; 
7) gabaryty i wysoko`ci ｦ istniejące, histo-

ryczne; 

8) geometria dachów ｦ istniejąca, historycznaŁ 
 

§ 62Ł1. 1UO i 2UO - tereny usJug o`wiaty, 
dla których ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ usJugi edukacji i wychowa-

nia, usJugi ksztaJcenia, usJugi s”ortu, urządzenia 
s”ortu i rekreacji, zieleL urządzona; 

2) dopuszczalne ｦ zabudowa zamieszkania 

zbiorowego, opieka medyczna, o”ieka s”oJeczna, 
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sezonowe bazy turystyczne, usJugi kultury, urzą-
dzenia parkowania; 

3) dopuszczalne ｦ zabudowa zamieszkania 

zbiorowego, o”ieka medyczna, o”ieka s”oJeczna, 
sezonowe bazy turystyczne, usJugi kultury, urzą-
dzenia parkowania. 

2. W ramach ”rzeznaczenia terenów, o któ-
rych mowa w ust. 1: 

1) ”rzeznaczenie do”uszczalne sytuować wy-

Jącznie na terenie oznaczonym symbolem 2UO; 
2) ”rzeznaczenie uzu”eJniające sytuować wy-

Jącznie jako wbudowane w budynki ”rzeznacze-

nia podstawowego; 

3) dopuszcza się dziaJalno`ć nie zakJócającą 
funkcji mieszkaniowej. 

3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy  
i zagos”odarowania terenu, o którym mowa  
w ust. 1: 

1) strefę wej`ciową zagos”odarować w s”o-

sób staranny i estetyczny;  
2) za”ewnić bez”ieczne ”owiązania ”iesze te-

renu oznaczonego symbolem 1UO z terenem US, 

”o”rzez drogę ”ieszą oznaczoną symbolem KŚP; 
3) zwiększyć udziaJ zieleni wysokiej, w tym 

szczególnie tereny urządzeL s”ortu i rekreacji 
izolować ”asem zieleni sytuowanym od strony 
terenu 3MN, z minŁ 30% udziaJem zieleni zimo-

zielonej; 

4) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ max. 30%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 30%; 

5) linia zabudowy - nieprzekraczalna: 

a) 8 m od linii rozgraniczającej drogi 1KŚź,  
b) 6 m od linii rozgraniczającej drogi 2KŚW  

i KDP; 

6) gabaryty i wysoko`ci - do 3 kondygnacji 

nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, oraz 
do 13 m do kalenicy dachu; 

7) geometria dachów - dach o kątach nachy-

lenia do 45o. 

 

§ 63Ł1. US - teren sportu i rekreacji, sJuwący 
takwe organizacji im”rez masowych, dla którego 
ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe - usJugi s”ortu, urządzenia 
s”ortu i rekreacji, zieleL ”arkowa; 

2) dopuszczalne ｦ rekreacja; 

3) uzu”eJniające ｦ mieszkania towarzyszące, 
trasy rowerowe, urządzenia ”arkowaniaŁ 

2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenu, o którym 
mowa w ust. 1, 

1) przeznaczenie dopuszczalne ｦ sytuować 
wyJącznie jako wbudowane w budynki ”rzezna-

czenia podstawowego; 

2) do”uszcza się dziaJalno`ć nieuciąwliwąŁ 
3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy  

i zagos”odarowania terenu, o którym mowa  
w ust. 1: 

1) strefy wej`ciowe, o wielko`ci uwzględnia-

jącej bez”ieczeLstwo ludzi w trakcie im”rez ma-

sowych, zagos”odarować w s”osób staranny  
i estetyczny za”ewniając: 

a) drogi ewakuacyjne oraz drogi dojazdowe dla 

”ojazdów sJuwb ratowniczych i ”orządkowych, 
b) wy”osawenie terenu w urządzenia ochrony 

”owarowej, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
c) bez”ieczne dla uwytkowników usytuowanie 

urządzeL technicznych i budowlanych; 
2) za”ewnić ”owiązania ”iesze z terenem 2KS 

i 1źP oraz z terenem 1UO, ”o”rzez drogę ”ieszą 
KDP; 

3) bryJy budynków ｦ horyzontalne; 

4) dla zabudowy obowiązują szczególne wy-

magania architektoniczne; 

5) od strony terenu oznaczonego symbolem 

MN” i źC sytuować zieleL izolacyjną, z minŁ 
30% udziaJem zieleni zimozielonej; 

6) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ max. 15%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 20%; 

7) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna, 6 m od 

linii rozgraniczającej drogi 5KŚL, 2KŚW i KŚP; 
8) gabaryty i wysoko`ci - do 2 kondygnacji 

nadziemnych oraz do 12 m do kalenicy dachu;  

9) geometria dachów ｦ dach o ”oJaciach sy-

metrycznych, o kątach nachylenia do 30-45o. 

 

§ 64Ł1. 1UT ｦ teren rekreacji i wypoczynku, 

dla którego ustala się ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe ｦ usJugi turystyki, plenerowe 

obiekty kultury, rekreacja, rozrywka, sezonowe 

usJugi rozrywki, usJugi gastronomii, usJugi s”or-

tu, urządzenia s”ortu i rekreacji, urządzenia tury-

styczne, trasy rekreacyjne; 

2) dopuszczalne ｦ agroturystyka, handel deta-

liczny, zieleL ”arkowa, urządzenia ”arkowaniaŁ 
2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenu, o którym 

mowa w ustŁ 1, do”uszcza się dziaJalno`ć nie-

uciąwliwąŁ 
3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy  

i zagos”odarowania terenu, o którym mowa  
w ust. 1:  

1) bryJa budynku ｦ horyzontalna; 

2) za”ewnić ”owiązania trasą turystyczną  
z zes”oJem rekreacyjnym w Mosznej, ”o”rzez 
drogę 1KŚW; 

3) strefę wej`ciową do budynków zagos”oda-

rować w s”osób staranny i estetyczny; 
4) dla zabudowy obowiązują szczególne wy-

magania architektoniczne; 

5) wskauniki zagos”odarowania dziaJki bu-

dowlanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ max. 25%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 30%;  

6) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna: 

a) 20 m od krawędzi jezdni drogi 1KŚG, 
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b) 8 m od linii rozgraniczającej drogi 1KŚź, 
3KDL i 2KDW; 

7) gabaryty i wysoko`ci - do 2 kondygnacji 

nadziemnych oraz do 12 m do kalenicy dachu; 

8) geometria dachów ｦ dach o ”oJaciach sy-

metrycznych, o kątach nachylenia do 35-45o. 

 

§ 65Ł1. 2UT ｦ teren rekreacji i wypoczynku, 

dla którego ustala się ”rzeznaczenie  
1) podstawowe ｦ usJugi turystyki, rekreacja, 

sezonowe bazy turystyczne, urządzenia s”ortu  
i rekreacji, trasy rekreacyjne, wody, agroturystyka, 

usJugi gastronomii, zieleL ”arkowa, zieleL urządzo-

na, lasy i zalesienia, urządzenia ”arkowania; 
2) dopuszczalne ｦ zabudowa zagrodowa, 

”rodukcja rolna, eks”loatacja surowcówŁ 
2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenu, o którym 

mowa w ust. 1: 

1) przeznaczenie dopuszczalne ｦ sytuować 
wyJącznie jako: 

a) zabudowę zagrodową związaną z agrotury-

styką, 
b) gospodarstwa rybackie; 

2) do”uszcza się sytuowanie dziaJalno`ci nie 
zakJócającej funkcji mieszkaniowej i nieuciąwliwejŁ 

3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy  
i zagos”odarowania terenu, o którym mowa  
w ust. 1: 

1) bryJa budynku ｦ horyzontalna; 

2) strefę wej`ciową zagos”odarować w s”o-

sób staranny i estetyczny; 

3) w zagos”odarowaniu terenu uwzględnić 
wymogi § 17 i § 36; 

4) brzegi zbiorników wodnych, w tym sJuwące 
gos”odarce rybackiej, ksztaJtować w s”osób 
umowliwiający ich wykorzystanie dla ”otrzeb 
rekreacji i wy”oczynku, z wyjątkiem terenu loka-

lizacji projektowanego stanowiska dokumenta-

cyjnego, o którym mowa w § 18; 

5) za”ewnić ”owiązania trasą turystyczną  
z zes”oJem rekreacyjnym w Mosznej, ”o”rzez 
drogę 1KŚW; 

6) wskauniki zagos”odarowania dziaJki: 
a) wskaunik zabudowy ｦ max. 15%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 60%; 

7) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna, 8 m od 

linii rozgraniczającej drogi 1KŚź, 3KŚL i KŚŚ; 
8) gabaryty i wysoko`ci - do 2 kondygnacji 

nadziemnych oraz do 12 m do kalenicy dachu; 

9) geometria dachów ｦ dach o ”oJaciach sy-

metrycznych, o kątach nachylenia do 35-45o. 

 

RozdziaJ 3 

Tereny uwytkowane rolniczo 

§ 66Ł1. 1RR ｦ tereny rolnicze, dla których 
ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe - uwytki rolne, uwytki zielone; 

2) dopuszczalne ｦ lasy i zalesienia, wody, 

eksploatacja surowców, urządzenia turystyczneŁ 
2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenów, o któ-

rych mowa w ust. 1: 

1) lasy i zalesienia oraz wody sytuować wy-

Jącznie na nieuwytkach oraz gruntach rolnych  
V i VI klasy bonitacyjnej; 

2) do”uszcza się wyJącznie eks”loatację su-

rowców zJowa udokumentowanego zgodnie  
z ”rze”isami odrębnymiŁ 

3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) zakazuje się zabudowy i sytuowania bu-

dowli rolniczych; 

2) urządzenia turystyczne takie jak ”arkingi, 
wiewe widokowe, sytuować ”rzy trasach tury-

stycznych, w pasie terenu do 100 m; 

3) za”ewnić ochronę istniejących i w”rowa-

dzenie nowych zadrzewieL i zakrzewieL `ród”o-

lnych i ”rzydrownych; 
4) lasy i zalesienia oraz zadrzewienia i za-

krzewienia ”rzydrowne, sytuować ”rostopadle do 

dominujących kierunków wiatru, z uwzględnie-

niem wymogów § 26Ł  
 

§ 67Ł1. 2RR ｦ tereny rolnicze, dla których 
ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe - uwytki rolne, ogrody; 
2) dopuszczalne ｦ uwytki zielone, zabudowa 

zagrodowa, produkcja rolna. 

2. W ramach ”rzeznaczenia terenów, o któ-
rych mowa w ust. 1: 

1) do”uszcza się sytuowanie wyJącznie zabu-

dowy zagrodowej związanej z indywidualnym 
gos”odarstwem rolnym o ”owierzchni większej 
niw 10 ha, w granicach gminy; 

2) do”uszcza się sytuowanie dziaJalno`ci nie-

uciąwliwejŁ 
3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy  

i zagos”odarowania terenów, o których mowa  
w ust. 1: 

1) wskauniki zagos”odarowania dziaJki bu-

dowlanejłnieruchomo`ci: 
a) wskaunik zabudowy ｦ max. 30%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 40%; 

2) linia zabudowy - nieprzekraczalna: 

a) 20 m od linii rozgraniczającej drogi 1KŚG, 
b) 6 m od linii rozgraniczających dróg we-

wnętrznych; 
3) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków ｦ do 2 kondygnacji nadziem-

nych, w tym uwytkowe ”oddasze, oraz od 4 m 

do 5 m do górnej krawędzi elewacji frontowej  
i do 10 m do kalenicy dachu, 

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do  

9 m do najwywej ”oJowonego ”unktu; 
4) geometria dachów ｦ dachy o ”oJaciach 

symetrycznych, o kątach nachylenia 35-45o. 
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§ 68Ł1. RZ - tereny uwytków zielonych, dla 
których ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ uwytki zielone; 
2) dopuszczalne ｦ uwytki rolne, lasy i zalesie-

nia, wody. 

2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenów, o któ-
rych mowa w ust. 1, przeznaczenie dopuszczalne: 

1) wody - sytuować jako zbiorniki sJuwące wy-

Jącznie dla ”otrzeb rolnictwa lub zbiorniki reten-

cyjne, sJuwące ochronie ”rzeciw”owodziowej; 
2) uwytki rolne ｦ do”uszcza się wyJącznie 

grunty orne wraz towarzyszącymi drogami  
i urządzeniamiŁ 

3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zagospoda-

rowania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) zakazuje się zabudowy i sytuowania bu-

dowli rolniczych; 

2) w zagos”odarowaniu terenu stosować 
wymogi § 26; 

3) w miejscach wystę”owania zieleni natural-

nej siedlisk przyrodniczych chronionych stoso-

wać wymogi § 22 ustŁ 2; 
4) zachować zadrzewienia i zakrzewienia 

przywodne.  

 

§ 69Ł1. RO - tereny ogrodów, dla których 
ustala się ”rzeznaczenie ”odstawowe ｦ ogrody. 

2Ł Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy  
i zagos”odarowania terenów, o których mowa  
w ust. 1: 

1) teren biologicznie czynny ｦ min. 80%; 

2) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna, zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi; 
3) gabaryty i wysoko`ci obiektów budowla-

nych - do 5 m do najwywej ”oJowonego ”unktu; 
4) geometria dachu ｦ dach o nachyleniu od 

20o do 45o. 

 

§ 70Ł1. RU - tereny obsJugi ”rodukcji w go-

s”odarstwach rolnych, dla których ustala się 
przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ obsJuga ”rodukcji rolnej, 
”rodukcja rolna, obsJuga zwierząt; 

2) dopuszczalne ｦ zabudowa zagrodowa, 

mieszkania towarzysząceŁ 
2. W ramach przeznaczenia terenu, o którym 

mowa w ustŁ 1, do”uszcza się dziaJalno`ć uciąw-
liwąŁ 

3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy  
i zagos”odarowania terenów, o których mowa  
w ust. 1: 

1) wzdJuw linii rozgraniczającej drogi sytuować 
zieleL izolacyjną z minŁ 30% udziaJem zieleni 

zimozielonej; 

2) stosować jednolite formy zabudowy  
w granicach terenu, w tym szczególnie jedno-

rodną geometrię dachów; 
3) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ max. 50%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 20%; 

4) linia zabudowy nieprzekraczalna ｦ zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi; 
5) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków ｦ do 2 kondygnacji nadziem-

nych, w tym uwytkowe ”oddasze, oraz do 5 m 

do górnej krawędzi elewacji frontowej i do 9 m 

do kalenicy dachu, 

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do  

9 m do najwywej ”oJowonego ”unktu; 
6) geometria dachów ｦ dachy o kątach na-

chylenia do 45o. 

 

RozdziaJ 4 

Tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej 

§ 71Ł1. 1PS i 2PS ｦ tereny skJadów i maga-

zynów, dla których ustala się ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe ｦ skJady i magazyny, obsJuga 

produkcji rolnej, produkcja drobna, handel hurtowy; 

2) dopuszczalne ｦ urządzenia kolejowe; 
3) uzu”eJniające - mieszkania towarzyszące, 

urządzenia ”arkowania, trasa rekreacyjnaŁ 
2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenów, o któ-

rych mowa w ust. 1: 

1) zakazuje się zabudowy terenu oznaczonego 
symbolem 1PS, wykorzystywanego jako sezo-

nowy skJad ”Jodów rolnych, z wyjątkiem urzą-
dzeL kolejowych; 

2) do”uszcza się sytuowanie urządzeL ”arkowa-

nia i trasy rekreacyjnej wyJącznie na terenie 1PS; 
3) dopuszcza się dziaJalno`ć nieuciąwliwąŁ 
3.1. Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy 

i zagos”odarowania terenów, o których mowa  
w ust. 1: 

1) stosować jednolite formy zabudowy  
w granicach terenu; 

2) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ max. 50%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 10%; 

3) linia zabudowy - nieprzekraczalna: 

a) 8 m od linii rozgraniczającej drogi 2KŚW, 
b) 12m od linii rozgraniczającej drogi 2KŚź, 
c) zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, od drogi 
                                                       2KDG; 

4) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków ｦ do 2 kondygnacji nadziem-

nych oraz do 7 m do górnej krawędzi elewacji 
frontowej i do 13 m do kalenicy dachu, 

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do  

9 m do najwywej ”oJowonego ”unktu; 
5) geometria dachów ｦ dachy o kątach na-

chylenia do 40o. 

 

§ 72.1. 1PU i 2PU - tereny produkcyjno - usJu-

gowe, dla których ustala się ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe ｦ aktywno`ć gos”odarcza, 

obsJuga ”rodukcji rolnej, urządzenia ”arkowania 
samochodów cięwarowych; 
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2) dopuszczalne ｦ biura, obsJuga zwierząt, 
bez”ieczeLstwo ”ubliczne, zabudowa zagrodo-

wa, ”rodukcja rolna, handel detaliczny, urządze-

nia parkowania; 

3) uzu”eJniające ｦ zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, mieszkania towarzysząceŁ 
2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenów, o któ-

rych mowa w ust. 1: 

1) zakazuje się sytuowania urządzeL gos”o-

darki od”adami i eks”loatacji surowców; 
2) do”uszcza się sytuowanie: 
a) baz maszyn, handlu ”ojazdami, obsJugi ”o-

jazdów, ”rodukcji energii, ”rodukcji, stacji ”aliw, 
urządzeL gos”odarki od”adami i obsJugi ”roduk-

cji rolnej wyJącznie na terenie 1PU, 

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wyJącznie na terenie 2PU; 
3) do”uszcza się sytuowanie dziaJalno`ci 

uciąwliwej, ”rzy czym obsada zwierząt hodowla-

nych nie mowe być większa niw 90 DJP. 

3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy  
i zagos”odarowania terenów, o których mowa  
w ust. 1: 

1) w sąsiedztwie terenu 3MN i 2UO sytu-

ować nieuciąwliwe budynki towarzyszące i ”o-

mocnicze;  

2) stosować jednolite formy zabudowy  
w granicach terenu; 

3) wskauniki zagos”odarowania dziaJki bu-

dowlanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ max. 50%, 

b) teren biologicznie czynny - min. 20%; 

4) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna: 

a) 20 m od krawędzi jezdni drogi 1KŚG, 
b) 8 m od linii rozgraniczającej drogi 1KŚź, 

4KDL i KDD, 

c) 6 m od linii rozgraniczającej drogi 2KŚW  
i KDP; 

5) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków ｦ do 3 kondygnacji nadziem-

nych, w tym uwytkowe ”oddasze, oraz do 7 m 

do górnej krawędzi `ciany zewnętrznej i do 12 m 

do kalenicy dachu, 

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do 

12 m do najwywej ”oJowonego ”unktu; 
6) geometria dachów - dachy o kątach nachy-

lenia do 40o. 

 

RozdziaJ 5 

Tereny zieleni i wód 

§ 73Ł1. ZL ｦ tereny lasów, dla których ustala 
się ”rzeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ lasy i zalesienia; 

2) dopuszczalne ｦ uwytki rolne, uwytki zieloneŁ  
2Ł Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenów, o których mowa w ustŁ 1:  

1) zalesienia, zadrzewienia i zakrzewienia 

ksztaJtować w s”osób zgodny z siedliskiem  
i naturalną ro`linno`cią; 

2) w miejscach wystę”owania zieleni natural-

nej siedlisk przyrodniczych chronionych stoso-

wać wymogi § 22 ustŁ 2; 
3) zakazuje się sytuowania zabudowy i infra-

struktury technicznej oraz dokonywania caJkowi-

tej wycinki lasu. 

 

§ 74Ł1. ZLp ｦ tereny ”lanowanych zalesieL, 
dla których ustala się ”rzeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ lasy i zalesienia;  

2) dopuszczalne ｦ uwytki rolne, uwytki zielone, 
wody.  

2Ł Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) zalesienia wykonać gatunkami zgodnymi  

z siedliskiem i skJadem gatunkowym ro`linno`ci 
potencjalnej; 

2) zakazuje się sytuowania infrastruktury 
technicznej. 

 

§ 75Ł1. 1ZP - tereny zieleni urządzonej, dla 
których ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ zieleL ”arkowa, ”lenerowe 
obiekty kultury; 

2) uzu”eJniające ｦ trasy rekreacyjne, wody. 

2. W ramach ”rzeznaczenia terenów, o któ-
rych mowa w ustŁ 1, zakazuje się sytuowania 
stawów związanych z gos”odarką rybackąŁ 

3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) zieleL ksztaJtować jako kom”onowaną, 

zgodną z siedliskiem, z minŁ 40% udziaJem ziele-

ni zimozielonej; 

2) za”ewnić wysokie walory estetyczne  
i uwytkowe zagos”odarowania, w tym szczegól-

nie nawierzchni, maJej architektury i o`wietlenia 
terenu; 

3) infrastrukturę techniczną realizować wy-

Jącznie jako ”odziemną; 
4) zakazuje się wygradzania terenu; 
5) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ 0%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 60%; 

6) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna, zgodna 

z ”rze”isami odrębnymi; 
7) wysoko`ć obiektów budowlanych ｦ do 6 m. 

 

§ 76Ł1. 2ZP ｦ teren zieleni urządzonej, dla 
którego ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ zieleL urządzona;  
2) uzu”eJniające ｦ urządzenia ”arkowaniaŁ 
2Ł Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenów, o których mowa w ust. 1: 

1) zieleL kom”onować jako ozdobną, z minŁ 
20% udziaJem zieleni zimozielonej; 
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2) za”ewnić wysokie walory estetyczne  
i uwytkowe nawierzchni i maJej architektury; 

3) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna, zgodna 

z ”rze”isami odrębnymi; 
4) wskauniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaunik zabudowy ｦ 0%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 50%; 

5) gabaryty i wysoko`ci obiektów budowla-

nych ｦ do 4 m. 

 

§ 77Ł1. ZC - teren cmentarzy, dla którego 
ustala się ”rzeznaczenie:  

1) podstawowe ｦ cmentarze; 

2) uzu”eJniające ｦ urządzenia ”arkowaniaŁ 
2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenu, o którym 

mowa w ustŁ 1, ”rzeznaczenie uzu”eJniające 
sytuować w ”oJudniowo ｦ zachodniej czę`ci 
terenu, ”o ekshumacji istniejących grobów zgod-

nie z ”rze”isami odrębnymiŁ 
3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy  

i zagos”odarowania terenu, o którym mowa  
w ust. 1: 

1) zachować i rewaloryzować historyczną 
kom”ozycję cmentarza, w tym ukJad dróg cmen-

tarnych, ukJad obiektów cmentarnych (ka”lic, 
ka”liczek, krzywy, ”osągów), zabytkowe nagrob-

ki oraz kom”ozycję zieleni, w tym szczególnie 
starodrzewu alei li”owej, usytuowanej w ”oJu-

dniowo-zachodniej czę`ci cmentarza, oraz ”oje-

dynczych drzew, wskazanych na rysunku planu; 

2) wskaunik zabudowy terenu ｦ do 5%; 

3) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna, zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi; 
4) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków ｦ do 2 kondygnacji nadziem-

nych, w tym uwytkowe ”oddasze, oraz do 5 m 

do górnej krawędzi elewacji frontowej i do 12 m 
do kalenicy dachu, 

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do  

6 m do najwywej ”oJowonego ”unktu; 
5) geometria dachów ｦ dach o ”oJaciach sy-

metrycznych, o kątach nachylenia 40 ｦ 60o. 

 

§ 78Ł1. 1WS ｦ tereny wód ”owierzchnio-

wych, dla których ustala się ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe ｦ wody; 

2) uzu”eJniające ｦ produkcja rolna, urządzenia 
sportu i rekreacji. 

2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenów, o któ-
rych mowa w ustŁ 1, do”uszcza się: 

1) wyJącznie wykorzystanie wód dla celów go-

spodarki rybackiej oraz rekreacji i wypoczynku; 

2) sytuowanie dziaJalno`ci nieuciąwliwejŁ 
3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) brzegi zbiorników wodnych o eks”ozycji 

”oJudniowej i zachodniej, ksztaJtować w s”osób 
umowliwiających wykorzystanie ich do rekreacji  
i wypoczynku; 

2) zachować i wzmocnić obudowę biolo-

giczną strefy ”rzybrzewnej wód gatunkami zgod-

nymi z siedliskiem; 

3) wody zagos”odarować z uwzględnieniem 
wymogów § 17-19. 

 

§ 79Ł1. 2WS ｦ tereny wód ”owierzchnio-

wych, dla których ustala się ”rzeznaczenie ”od-

stawowe ｦ wody. 

2Ł Ustala się nastę”ujące zasady zagospoda-

rowania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) zakazuje się skracania ”rzebiegu koryta 

rzeki BiaJa; 
2) w celu naturalnego ”rzebiegu cieków wod-

nych, na wybranych odcinkach utrzymać i od-

twarzać meandry i zakola linii brzegowej; 
3) nalewy zachować i wzmocnić obudowę bio-

logiczną strefy ”rzybrzewnej wód gatunkami 
zgodnymi z siedliskiem. 

 

RozdziaJ 6 

Tereny komunikacji 

§ 80Ł1. 1KS ｦ teren urządzeL komunikacji, 
dla których ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ stacje ”aliw, obsJuga ”o-

jazdów, na”rawa ”ojazdów, urządzenia ”arko-

wania samochodów cięwarowych; 
2) uzu”eJniające ｦ usJugi turystyki, usJugi ga-

stronomii, handel detaliczny, urządzenia ”arko-

wania. 

2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenu, o którym 
mowa w ustŁ 1, do”uszcza się sytuowanie dzia-

Jalno`ci uciąwliwejŁ 
3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy  

i zagos”odarowania terenu, o którym mowa  
w ust. 1: 

1) bryJa budynku horyzontalna, o wysokich 
walorach architektonicznych; 

2) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ max. 40%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 20%;  

3) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna, 20 m 

od krawędzi jezdni drogi 1KŚG i 2KŚG; 
4) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków ｦ do 2 kondygnacji nadziem-

nych, w tym uwytkowe ”oddasze, oraz do 6,0 m 

do górnej krawędzi elewacji frontowej i do 12 m 

do kalenicy dachu, 

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych  
                                                ｦ do 12 m; 

5) geometria dachu ｦ dach o kątach nachyle-

nia do 45o.  

 

§ 81Ł1. 2KS ｦ tereny urządzeL komunikacji, 
dla których ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ urządzenia ”arkowania; 

2) uzu”eJniające ｦ zieleL urządzonaŁ 
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2Ł Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 

1) zieleL wysoką sytuować w formach kom-

”onowanych, wydzielających urządzenia ”arko-

wania od ”rzylegJych ulic; 
2) wskauniki zagospodarowania terenu: 

a) wskaunik zabudowy ｦ 0%, 

b) teren biologicznie czynny ｦ min. 10%. 

 

§ 82Ł1. KP ｦ teren placu publicznego, dla 

którego ustala się ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe ｦ plac publiczny; 

2) uzu”eJniające ｦ urządzenia ”arkowaniaŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenu, o którym mowa w ustŁ 1: 

1) urządzenia ”arkowania sytuować wyJącz-

nie jako ”rzyuliczne lub w ”asie terenu ”oJownym 
wzdJuw ulic; 

2) ”lac ”ubliczny kom”onować jako ”rze-

strzeL wymagającą s”ecjalnego o”racowania, 
wydzielając strefę ”lacu, ciągów ”ieszych, urzą-
dzeL ”arkowania i zieleni, z uwzględnieniem ob-

sJugi obiektu strawy ”owarnej; 
3) za”ewnić wysokie walory estetyczne maJej 

architektury i o`wietlenia, dostosowane do histo-

rycznego otoczenia; 

4) w nawierzchni stosować materiaJy natural-

ne lub szlachetne na caJej ich ”owierzchni lub 
fragmentach, zrównicowane rysunkiem, fakturą  
i barwą; 

5) zieleL wysoką sytuować jako formowaną, 
w s”osób kom”onowany, w tym szczególnie 
”odkre`lający ”rzestrzeL dawnego ｭnawsiaｬ; 

6) teren biologicznie czynny ｦ min. 10% po-

wierzchni terenu. 

 

§ 83Ł1. 1KDG i 2KDG ｦ tereny dróg ”ublicz-

nych gJównych, dla których ustala się ”rzezna-

czenie: 

1) podstawowe ｦ droga-ulica klasy gJównej (G); 
2) uzu”eJniające ｦ trasa rowerowa. 

2Ł Śla dróg, o których mowa w ust. 1, ustala 

się: 
1) szeroko`ć ”asa drogowego  
                                     - od 25 m do 40 m; 

2) na terenie zabudowanym: 

a) do”uszcza się zachowanie istniejącej sze-

roko`ci ”asa drogowego,  
b) sytuować chodnik dwustronny;  
3) jezdnia dwupasmowa; 

4) w granicach ochrony kompozycji histo-

rycznego ukJadu ruralistycznego drogę kom”o-

nować jako ”rzestrzeL wymagającą s”ecjalnego 
opracowania; 

5) zieleL towarzyszącą sytuować jako sz”aler 
drzew, z uwzględnieniem wymogów § 26Ł 

 

§ 84Ł1. 1KDZ i 2KDZ ｦ tereny dróg ”ublicz-

nych zbiorczych, dla których ustala się ”rzezna-

czenie: 

1) podstawowe ｦ droga-ulica klasy zbiorczej (Z); 

2) uzu”eJniające ｦ trasa rowerowa. 

2. Śla dróg, o których mowa w ustŁ 1, ustala 
się:  

1) szeroko`ć ”asa drogowego - od 20 m do 

30 m, z zastrzeweniem ”kt 2;  
2) na terenie zabudowanym, w ciągu drogi 

1KŚź, do”uszcza się:  
a) zachowanie istniejącej szeroko`ci ”asa 

drogowego,  

b) sytuowanie przyulicznych miejsc postojo-

wych;  

3) jezdnia dwupasmowa; 

4) chodnik min. jednostronny; 

5) w granicach ochrony kompozycji histo-

rycznego ukJadu ruralistycznego drogę kom”o-

nować jako ”rzestrzeL wymagającą s”ecjalnego 
opracowania. 

 

§ 85Ł1. 1-4KDL ｦ tereny dróg ”ublicznych lo-

kalnych, dla których ustala się ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe ｦ droga-ulica klasy lokalnej (L); 

2) uzu”eJniające ｦ trasa rowerowa. 

2Ł Śla dróg, o których mowa w ustŁ 1, ustala 
się: 

1) szeroko`ć ”asa drogowego:  
a) ulicy - od 12 m do 18 m, zgodnie z rysun-

kiem planu,  

b) drogi ｦ minŁ 15, z zastrzeweniem ”kt 2;  
2) na odcinku drogi oznaczonej symbolem 

2KŚL, ”oJowonym ”oza terenem zabudowanym, 

zachowuje się istniejącą szeroko`ć ”asa drogo-

wego; 

3) jezdnia dwu”asmowa o szeroko`ci ”asa 
ruchu min. 2,5 m; 

4) w granicach ochrony kompozycji histo-

rycznego ukJadu ruralistycznego drogę kom”o-

nować jako ”rzestrzeL wymagającą s”ecjalnego 

opracowania; 

5) na terenie zabudowanym sytuować ”arkin-

gi ”rzyuliczne oraz zieleL towarzyszącą w formie 
szpaleru drzew, zgodnie z rysunkiem planu. 

 

§ 86Ł1. 5KDL ｦ tereny dróg ”ublicznych lo-

kalnych, dla których usta się ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe ｦ ulica klasy lokalnej; 

2) uzu”eJniające ｦ trasa rekreacyjna. 

2Ł Śla drogi, o której mowa w ustŁ 1, ustala 
się: 

1) szeroko`ć ”asa drogowego  
                                     - od 12 m do 18 m; 

2) jezdnia dwu”asmowa o szeroko`ci minŁ 5,5 m; 
3) na odcinkach drogi, ”rzylegJych do wód 

”owierzchniowych, sytuować chodniki z zielenią 
kom”onowaną, w formie bulwaru; 
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4) drogę kom”onować jako ”rzestrzeL wyma-

gającą s”ecjalnego o”racowaniaŁ 
 

§ 87Ł1. KDD ｦ tereny dróg ”ublicznych do-

jazdowych, dla których ustala się ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe ｦ ulica klasy dojazdowej (D); 

2) uzu”eJniające ｦ trasa rekreacyjna. 

2Ł Śla dróg, o których mowa w ustŁ 1, ustala 
się:  

1) szeroko`ć ”asa drogowego ｦ od 12 m do 

15 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) szeroko`ć jezdni - min. 5 m; 

3) chodnik ｦ min. jednostronny; 

4) zieleL towarzysząca ｦ min. jednostronna, 

w formie szpaleru drzew o gatunkach zgodnych 

z siedliskiem; 

5) na odcinkach drogi, ”rzylegJych do wód 
”owierzchniowych, sytuować chodniki z zielenią 
kom”onowaną, w formie bulwaruŁ 

 

§ 88Ł1. KDP ｦ tereny dróg ”ublicznych pie-

szych, dla których ustala się ”rzeznaczenie ”od-

stawowe ｦ droga piesza. 

2Ł Śla dróg, o których mowa w ustŁ 1, ustala 

się: 
1) szeroko`ć ”asa drogowego ｦ od 4 m do 8 m; 

2) droga za”ewniająca dojazd do budynków 
winna s”eJnić wymogi drogi ”owarowej, zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi; 
3) drogi kom”onować jako ”rzestrzeL wyma-

gającą s”ecjalnego o”racowaniaŁ  
 

§ 89Ł1. 1KDW ｦ tereny dróg wewnętrznych, 
dla których ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ trasa turystyczna; 

2) dopuszczalne ｦ droga wewnętrznaŁ 
2Ł Śla dróg, o których mowa w ustŁ 1, ustala 

się: 
1) szeroko`ć ”asa drogowego  
                                      ｦ od 6 m do 10 m; 

2) drogi, wskazane na rysunku planu, kompo-

nować jako ”rzestrzeL wymagającą s”ecjalnego 
opracowania; 

3) zieleL towarzyszącą, wzmacniającą rangę 
trasy turystycznej, wykonać w formie ”odwój-

nego szpaleru drzew o gatunkach zgodnych  

z siedliskiem. 

 

§ 90Ł1. 2KDW ｦ tereny dróg wewnętrznych, 
dla których ustala się ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ droga wewnętrzna; 
2) uzu”eJniające ｦ trasa rowerowa. 

2Ł Śla drogi, o której mowa w ust. 1, ustala 

się: 
1) szeroko`ć ”asa drogowego ｦ od 6 m do 

10 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) w ”asie drogowym o szeroko`ci mniejszej 
niw 8 m jezdnię realizować bez krawęwników,  
a nawierzchnię i wystrój ”osadzki dostosować 

do wymogów bez”ieczeLstwa ruchu, w tym 

szczególnie ”asy ruchu koJowego i ”ieszego 
zrównicować barwą i fakturą; 

3) drogi, wskazane na rysunku planu, kompo-

nować jako ”rzestrzeL wymagającą s”ecjalnego 
opracowania; 

4) ulicę nie za”ewniającą ”rzejazdu bez za-

wracania, zakoLczyć ”lacem manewrowym  
o wymiarach zgodnych z ”rze”isami odrębnymiŁ 

 

RozdziaJ 7 

Tereny infrastruktury technicznej 

§ 91Ł1. E ｦ tereny infrastruktury elektroener-

getycznej, dla których ustala się ”rzeznaczenie 
podstawowe ｦ urządzenia elektroenergetyczne. 

2Ł Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenów, o których mowa w ustŁ 1: 
1) nalewy za”ewnić dostę” do drogi i teren 

zagos”odarować zielenią niską; 
2) formę obiektu budowlanego dostosować 

do walorów kulturowych otoczenia; 
3) wskaunik zabudowy ｦ do 80%; 

4) linia zabudowy ｦ zgodnie z przepisami od-

rębnymiŁ 
 

§ 92Ł1. W ｦ teren infrastruktury wodociągo-

wej, dla którego ustala się ”rzeznaczenie ”od-

stawowe ｦ urządzenia wodociągoweŁ 
2Ł Ustala się nastę”ujące zasady zagos”oda-

rowania terenu, o którym mowa w ust. 1: 

1) utrzymuje się ujęcie wody z do”uszcze-

niem wykorzystania do celów monitoringu `ro-

dowiskowego; 

2) zakazuje się zabudowy; 
3) teren zagos”odarować zielenią niskąŁ 
 

§ 93Ł1. 1K i 2K ｦ tereny infrastruktury kana-

lizacyjnej, dla których ustala się ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe ｦ urządzenia kanalizacyjne; 
2) dopuszczalne - zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna. 

2Ł W ramach ”rzeznaczenia terenów, o któ-
rych mowa w ust. 1, przeznaczenie dopuszczal-

ne mowna sytuować wyJącznie na terenie ozna-

czonym symbolem 1K, pod warunkiem: 

1) ”odJączenia istniejącej sieci kanalizacji sa-

nitarnej do oczyszczalni `cieków zrealizowanej 
na terenie 2K lub ”rzesyJu `cieków rurociągiem, 
na ”rojektowaną oczyszczalnię `cieków w Chrze-

licach; 

2) likwidacji istniejących i zakazu budowy 

nowych urządzeL kanalizacyjnychŁ 
3Ł Ustala się nastę”ujące zasady zabudowy  

i zagos”odarowania terenu, o którym mowa  
w ust. 1: 

1) wskauniki zagos”odarowania dziaJki bu-

dowlanej: 

a) wskaunik zabudowy ｦ max. 50%, 
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b) teren biologicznie czynny - min. 20%; 

2) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna, zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi;  
3) zabudowa ｦ do 2 kondygnacji nadziem-

nych oraz do 10 m do najwywej ”oJowonego 
”unktu obiektu budowlanego, dachy o kątach 
nachylenia do 40o, z zastrzeweniem ”kt 5; 

4) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

obowiązują zasady zabudowy i zagos”odarowa-

nia, jak dla terenu oznaczonego symbolem MNp. 

 

DZIAI III 
PRZEPISY KOKCOWE 

§ 94Ł1Ł Śo czasu zagos”odarowania terenów 
zgodnie z ustaleniami ”lanu do”uszcza się za-

chowanie dotychczasowego sposobu ich zago-

s”odarowania, urządzenia i uwytkowania, je`li nie 
narusza on wymogów ”rze”isów odrębnych,  
w tym szczególnie wymogów ”rawa budowla-

nego. 

2Ł Śo”uszcza się tymczasowe zagos”odaro-

wanie, urządzenie i uwytkowanie terenów: 
1) 1ZP i US - sezonowymi urządzeniami roz-

rywki oraz urządzeniami związanymi z organiza-

cją im”rez masowych i okoliczno`ciowych,  
a takwe sytuowanie toalet ”rzeno`nych ｦ na czas 

do 1 miesiąca; 
2) UK, US i KP - związane z organizacją im-

prez: 

a) sportowych, kulturalnych lub rozrywko-

wych ｦ trwających do 5 dni, oraz sytuowanie 
związanych z nimi obiektów i urządzeL, 

b) okoliczno`ciowych ｦ trwających do 3 dni, 
oraz sytuowanie obiektów handlu obwounego 
związanego z organizacją incydentalnych kierma-

szów lub targowisk; 
3) 1ZP ｦ sezonowymi, terenowymi urządze-

niami sportowymi jak np. lodowisko, na okres 

sezonu ich uwytkowania; 
4) 1U, 2U, 3U i KP - urządzeniami ogródków 

gastronomicznych, związanych z usJugami ga-

stronomii, w okresie od maja do wrze`nia, ”od 
warunkiem: 

a) dostosowania ich wystroju do walorów 
kulturowych otoczenia, 

b) zastosowania materiaJów naturalnych lub 
szlachetnych. 

 

§ 95Ł1Ł Wysoko`ć stawki ”rocentowej, na 
”odstawie której ustala się o”Jatę w ”rzy”adku 
zbycia nieruchomo`ci, której warto`ć wzrosJa  
w związku z uchwaleniem ”lanu, ustala się  
w stosunku do terenu oznaczonego symbolem:  

1) 1-2KDG, 1-2KDZ, 1-5KDL, KDD, KDP  

i 1-2KDW ｦ 10%; 

2) 1-3MN, MNp, MZ - 15%; 

3) MU, 1U, 2U, 3U, US, 1UT i 2UT - 20%; 

4) 1PS, 1PU, 2PU, 1KS, 2KS ｦ 30%. 

2Ł Nie ustala się stawki ”rocentowej dla ”o-

zostaJych terenów objętych ”lanem, ”oniewaw 
s”osób ich ”rzeznaczenia nie ulegnie zmianieŁ  

3Ł Od gruntów będących wJasno`cią gminy, 
w ”rzy”adku ich zbycia, jednorazowa o”Jata nie 
będzie ”obieranaŁ  

 

§ 96Ł Do spraw nie uregulowanych w niniej-

szej uchwale stosuje się ”rze”isy odrębneŁ 
 

§ 97Ł W granicach obszaru objętego ”lanem 
tracą moc ustalenia miejscowego ”lanu zago-

s”odarowania ”rzestrzennego wsi Iącznik, za-

twierdzonego uchwaJą Nr XXVIł276ł2001 Rady 
Miejskiej w BiaJej z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
(Dz. UrzŁ Województwa O”olskiego Nr 51 z dnia 
15 czerwca 2001 r., poz. 365).  

 

§ 98Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Bur-

mistrzowi BiaJejŁ  
 

§ 99Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzę-
dowym Województwa O”olskiegoŁ  

 

 Przewodniczący 
Rady Miejskiej 

Robert Roden 
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źaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr IIIŁ23Ł2011 

Rady Miejskiej w BiaJej 
z dnia 10 lutego 2011 r. 

 

Rysunek planu 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy nr IIIŁ23Ł2011 

Rady Miejskiej w BiaJej 
z dnia 10 lutego 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w BiaJej o sposo-

bie rozpatrzenia uwag, o których mowa w artŁ 18 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003. 

80.717 ze zm.), wniesionych przez osoby fizycz-

ne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie po-

siadające osobowo`ci ”rawnej do ”rojektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Iącznik 

 

W trakcie wyJowenia do ”ublicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego wsi Iącznik w dniach od 21 ”au-
dziernika do 25 listo”ada 2010 roku, a takwe  
w okresie 14 dni od dnia zakoLczenia okresu 
wyJowenia, osoby ”rawne i fizyczne oraz jednostki 
organizacyjne nie”osiadające osobowo`ci ”rawnej 
nie wniosJy wadnej uwagiŁ 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 ze 

zmŁ) Rada Miejska w BiaJej, ”o za”oznaniu się  
z rozstrzygnięciem Burmistrza BiaJej, w którym 
o`wiadcza, we do wyJowonego ”rojektu miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego 

wsi Iącznik nie w”JynęJa wadna uwaga, Rada 
Miejska w BiaJej uznaje za bezprzedmiotowe po-

stę”owanie w s”rawie roz”atrzenia uwagŁ  
 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy nr IIIŁ23Ł2011 

Rady Miejskiej w BiaJej 
z dnia 10 lutego 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, ”ozŁ 717 ze zmŁ), w związku z art. 7 ust. 1 

pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ UŁ z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Dz. U. 

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 i Nr 116 poz. 1203; 

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 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, 

poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230  

i Nr 106, poz. 675) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; zmiany  

z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 

620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), 

Rada Miejska w BiaJej ”rzyjmuje nastę”ujące roz-

strzygnięcie w s”rawie realizacji inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej, stanowiących 
zadania wJasne gminy BiaJa, oraz o zasadach ich 
finansowania:  

 

1. inwestycje ujęte wwŁ ”lanie miejscowym 
zagos”odarowania ”rzestrzennego wsi Iącznik, 
które nalewą do zadaL wJasnych gminy, obejmują:  

1) rozbudowę ”rzyszkolnych terenów s”orto-

wo-rekreacyjnych, o powierzchni 9300 m2;  

2) budowę zieleni urządzonej, o ”owierzchni 
                                                        1270 m2;  

3) budowę ogólnodostę”nych ”arkingów do 
obsJugi terenów zabudowy mieszkaniowej i usJu-

gowej, o powierzchni 3200 m2.  

2Ł Ustala się nastę”ujące uródJa finansowania 

zadaL gminnych, zgodnie z ”rze”isami o finan-

sach publicznych:  

1) `rodki wJasne ｦ w oparciu o wieloletni plan 

inwestycyjny Gminy BiaJa; w kolejnych latach ”o 
uchwaleniu ”lanu, stosownie do ”otrzeb i mowli-
wo`ci, w budwecie ”rzeznaczane będą `rodki na 
realizację zadaL gminnych w zakresie dróg i infra-

struktury technicznej, z uwzględnieniem docho-
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dów z ”odatku od wzrostu warto`ci nieruchomo-

`ci, ”odatków i o”Jat adiacenckich,  
2) nie wyklucza się mowliwo`ci ws”óJfinanso-

wania wywej wymienionych zadaL ze `rodków 

zewnętrznych, w tym szczególnie z:  
a) funduszy strukturalnych,  

b) funduszy Unii Europejskiej,  

c) kredytów i ”owyczek ”referencyjnych,  
d) `rodków ”rywatnych (”orozumienia ”u-

bliczno ｦ prywatne).  

3. Realizacja ww. zadaL odbywać się będzie 
w trybie zamówieL ”ublicznych, mowliwa będzie 
równiew (stosownie do ”rze”isów) ”o”rzez umo-

wy-porozumienia publicznoｦprywatne.  
408

 

  


