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UCHWAŁA NR III/20/10 
 RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla południowo-wschodniej części miasta Żmigród 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 20  
ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz w związku 
z uchwałą nr XXXIII/227/09 z dnia 4 grudnia 2009 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla południowo wschodniej części miasta Şmi-
gród, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego przyjętego uchwałą nr XII/73/07 Rady 
Miejskiej w Şmigrodzie z dnia 27 września 2007 r., 
zmienionego uchwałą nr XIII/80/07 z dnia 15 listo-
pada 2007 r. oraz uchwałą nr XXV/154/08 Rady 
Miejskiej w Şmigrodzie z dnia 22 grudnia 2008 r., 
Rada Miejska w Şmigrodzie uchwala, co następuje: 

DZIAŁ I 

USTALENIA OGÓLNE 

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Uchwala się plan zagospodarowania 
przestrzennego dla południowo-wschodniej części 
miasta Şmigród, zwany dalej planem, obejmujący 
obszar w granicach przedstawionych na rysunku 
planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 1. Określenia stosowane w uchwale ozna-
czają: 

1) plan – naleşy przez to rozumień miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, 
o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;  

2) linia rozgraniczająca − linia oddzielająca po-
szczególne tereny o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnych zasadach zagospodarowania;  

3) obowiązująca linia zabudowy – linia wyzna-
czona na rysunku planu i określona w niniej-
szej uchwale dla danego terenu, wyznaczająca 
połoşenie ściany budynku, dopuszcza się:  
a) cofnięcie ściany znajdującej się przy tej linii 

na co najwyşej 30% jej szerokości;  
b) przekroczenie tej linii przez elementy bu-

dynku na trwale związane z konstrukcją 
i funkcją budynku niezwiązane z gruntem 
powyşej pierwszej kondygnacji; 

c) przekroczenie przez elementy takie jak: ta-
rasy, schody i pochylnie;  

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wy-
znaczona na rysunku planu i określona 

w niniejszej uchwale dla danego terenu, której 
nie moşe przekroczyń şaden element budynku;  

5) szerokość elewacji – całkowita szerokośń bry-
ły budynku od strony frontu działki;  

6) wysokość budynku – wysokośń mierzona od 
poziomu terenu przy najnişej połoşonym wej-
ściu do budynku lub jego części pierwszej 
kondygnacji nadziemnej budynku, jeşeli wej-
ście do budynku jest połoşone powyşej po-
ziomu pierwszej kondygnacji nadziemnej do 
najwyşej połoşonej górnej powierzchni dachu;  

7) główna kalenica dachu – kalenica równoległa 
do osi podłuşnej budynku, dla dachu koper-
towego i dachu o nachyleniu połaci mniej-
szym niş 10°, oś podłuşna budynku;  

8) przeznaczenie terenu – kategorie form zago-
spodarowania lub działalności lub grupy tych 
kategorii, które jako jedyne są dopuszczone 
w danym terenie;  

9) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
częśń przeznaczenia terenu, która powinna 
dominowań w danym terenie w sposób okre-
ślony w ustaleniach planu;  

10) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to 
częśń przeznaczenia terenu lub obiektu, która 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe w sposób określony w ustaleniach 
planu;  

11) zabudowa mieszkaniowa mieszana – przezna-
czenie terenu, w ramach którego moşliwe jest 
wznoszenie budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych lub małych domów mieszkalnych;  

12) małe domy mieszkalne – budynki mieszkalne 
w formie zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej do 6 lokali mieszkalnych, o gabarytach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

13) opłata planistyczna – procent wzrostu warto-
ści nieruchomości wyraşający opłatę, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze 
zmianami);  

14) usługi podstawowe – działalności usług 
drobnych takich jak: handel, gastronomia, 
usługi zdrowotne, finanse itp.;  

15) uchwała – niniejsza uchwała. 

§ 3. 1. Integralną częścią planu jest: 
1) rysunek planu w skali 1 : 2000 stanowiący za-

łącznik nr 1 do niniejszej uchwały;  
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu stanowi załącz-
nik nr 2 do niniejszej uchwały;  

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 60 – 5834 – Poz. 849 

 

technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych sta-
nowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 

1) granica obszaru objętego planem;  
2) linie rozgraniczające tereny;  
3) obowiązujące linie zabudowy;  
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;  
5) układ głównej kalenicy dachu;  
6) strefa „B” ochrony konserwatorskiej;  
7) strefa „K” ochrony krajobrazu kulturowego;  
8) strefa „OW” obserwacji archeologicznej;  
9) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabyt-

ków;  
10) stanowiska archeologiczne znajdujące się 

w ewidencji zabytków;  
11) przeznaczenia terenów. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu są oznaczeniami wynikającymi z przepi-
sów odrębnych:  
1) teren zamknięty;  
2) stanowiska gatunków ptaków chronionych 

rzadkich i bardzo rzadkich o stałych miejscach 
gniazdowania;  

3) granica parku krajobrazowego „Dolina Bary-
czy”;  

4) granica 50 metrowej strefy wzdłuş wałów rzeki. 
3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 

planu mają charakter informacyjny. 

§ 5. 1. Ustala się przeznaczenia terenów: 
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej – MN;  
2) teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej – 

MM;  
3) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej – MW;  
4) teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej 

z dopuszczeniem usług – MM/U;  
5) teren usług – U;  
6) teren usług oświaty – UO;  
7) teren usług administracji – UA;  
8) teren usług zdrowia – UZ;  
9) teren usług z dopuszczeniem obiektów pro-

dukcyjnych, składów i magazynów – U/P;  
10) teren obiektów produkcyjnych, składów 

i magazynów z dopuszczeniem usług – P/U;  
11) teren zabudowy zagrodowej – RM;  
12) teren rolniczy – R;  
13) teren zieleni urządzonej – ZP;  
14) teren krematorium – ZCK;  
15) teren zieleni – Z;  
16) teren wód powierzchniowych – WS;  
17) teren infrastruktury technicznej - elektroener-

getyka – E;  
18) teren drogi publicznej klasy głównej – KD-G;  
19) teren drogi publicznej klasy zbiorczej – KD-Z;  
20) teren drogi publicznej klasy lokalnej – KD-L;  
21) teren drogi publicznej klasy dojazdowej – KD-D;  
22) teren drogi wewnętrznej – KDW. 

2. Na kaşdym z terenów zakazuje się przezna-
czeń innych niş te, które są dla niego ustalone 
w planie. 

Rozdział 2 

Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy 

§ 6. 1. Na obszarze objętym planem, o ile 
przepisy działu II nie stanowią inaczej, obowiązuje: 
1) obowiązująca linia zabudowy określona jak na 

rysunku planu;  
2) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak 

na rysunku planu;  
3) wysokośń obiektów budowlanych wraz z urzą-

dzeniami budowlanymi do 50 m. 

§ 7. 1. Na obszarze objętym planem, o ile 
przepisy działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza 
się: 
1) lokalizację urządzeń budowlanych;  
2) przebudowę budynków niespełniających wy-

magań określonych w niniejszym planie;  
3) rozbudowę budynków niespełniających wyma-

gań określonych w niniejszym planie, o nie 
więcej niş 20% ich powierzchni zabudowy, 
z zachowaniem linii zabudowy określonej 
w dziale II;  

4) wydzielanie ulic wewnętrznych o szerokości nie 
mniejszej niş 10 m. 

§ 8. Na obszarze objętym planem obowiązują-
ca linia zabudowy stanowi nieprzekraczalną linię 
zabudowy dla budynków gospodarczych lub gara-
şowych. 

Rozdział 3 

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska 

§ 9. 1. Na obszarze objętym planem, o ile 
przepisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie 
ochrony środowiska obowiązuje: 
1) tymczasowe gromadzenie w pojemnikach od-

padów komunalnych powstałych jedynie na te-
renie;  

2) gromadzenie i usuwanie odpadów komunal-
nych na zasadach określonych w przepisach 
szczególnych oraz gminnych przepisach po-
rządkowych;  

3) zakazuje się przedsięwzięń mogących znacząco 
oddziaływań na środowisko, wymagających 
i mogących wymagań sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko z wyłączeniem 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 
i dróg publicznych. 

§ 10. 1. Na obszarze objętym planem, pod 
względem akustycznym kwalifikuje się: 
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

jako teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej;  

2) teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej, jako 
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  

3) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
jako teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej;  

4) teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej 
z dopuszczeniem usług, jako teren mieszkanio-
wo-usługowy;  

5) teren usług oświaty, jako teren zabudowy zwią-
zanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieşy;  
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6) teren usług zdrowia, jako teren szpitala w mie-
ście. 

§ 11. W granicach parku krajobrazowego „Do-
lina Baryczy” wskazanych na rysunku planu obo-
wiązują ograniczenia wynikające z przepisów od-
rębnych. 

Rozdział 4 

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

§ 12. 1. Ustala się strefę „B” ochrony konser-
watorskiej, oznaczoną jak na rysunku planu. 

2. W strefie, o której jest mowa w ust. 1, w za-
kresie wymogów konserwatorskich: 

1) obowiązuje zachowanie i wyeksponowanie 
historycznego układu przestrzennego (tj. roz-
planowanie dróg, ulic, placów, przebieg linii 
zabudowy, kompozycję wnętrz urbanistycz-
nych, kompozycję historycznej zieleni) oraz 
poszczególnych elementów tego układu (tj. 
historyczne nawierzchnie ulic, placów i chod-
ników, historyczne obiekty techniczne, zabu-
dowę, małą architekturę i zieleń);  

2) obowiązują działania odtworzeniowe i rewalo-
ryzacyjne, zarówno w przypadku przyrodni-
czych elementów krajobrazu, jaki w stosunku 
do historycznej struktury technicznej, instalacji 
wodnych, sieci komunikacyjnych oraz obiek-
tów zabytkowych znajdujących się w woje-
wódzkiej i gminnej ewidencji zabytków;  

3) obowiązuje zharmonizowanie nowej zabudo-
wy z historyczną kompozycją przestrzenno-
architektoniczną w zakresie lokalizacji, rozpla-
nowania, skali, ukształtowania bryły, w tym 
kształtu i wysokości dachu, poziomu posado-
wienia parteru, uşytych form architektonicz-
nych, podziałów otworów okiennych i drzwio-
wych, materiału oraz przy nawiązaniu do histo-
rycznej zabudowy danej miejscowości;  

4) obowiązuje historyczny rodzaj pokrycia da-
chowego (dachówka ceramiczna lub cemen-
towa w kolorze ceglastym, matowym); w 
obiektach historycznych, które posiadały inne 
pokrycie niş ceramiczne obowiązuje pokrycie 
historyczne właściwe dla danego obiektu;  

5) obowiązuje kolorystyka obiektów uwzględnia-
jąca walory estetyczne otoczenia, jak  rozwią-
zania kolorystyczne występujące w zabudowie 
historycznej;  

6) zakaz stosowania tworzyw sztucznych typu si-
ding jako materiały okładzinowe;  

7) zakazuje się umieszczania reklam innych tablic 
niezwiązanych bezpośrednio z danym obiek-
tem i stanowiących na obiekcie lub obszarze 
element obcy;  

8) zakazuje się prowadzenia napowietrznych linii 
teletechnicznych i energetycznych oraz lokali-
zacji wolno stojących konstrukcji wieşowych;  

9) obowiązuje nawiązanie nową zabudową w za-
kresie skali, bryły, gabarytów, uşytych mate-
riałów budowlanych, dyspozycji elewacji, 
otworów okiennych i drzwiowych, stolarki 
oraz kolorystyki obiektów do budynków histo-
rycznych o podobnych funkcjach;  

10) obowiązuje w pierwszej kolejności podjęcie 
działań rewaloryzacyjnych i odtworzeniowych;  

11) obowiązuje zachowanie historycznych na-
wierzchni;  

12) obowiązuje uzgodnienie wszelkich inwestycji 
z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków we Wrocławiu. 

§ 13. 1. Ustala się strefę „K” ochrony krajobrazu 
kulturowego, oznaczoną jak na rysunku planu. 

2. W strefie, o której jest mowa w ust. 1, w za-
kresie wymogów konserwatorskich obowiązuje: 
1) staranne wpisanie nowej zabudowy w krajobraz 

kulturowy oraz jej realizacja w nawiązaniu do 
zasad kształtowania obiektów o tradycyjnych, 
lokalnych formach; obowiązuje zabudowa nie-
wysoka ze stromymi dachami, krytymi dachów-
ką w kolorze ceglastym lub blachą dachówkową 
w kolorze ceglastym matowym;  

2) zachowanie i wyeksponowanie historycznego 
układu przestrzennego (tj. rozplanowanie dróg, 
ulic, placów, przebieg linii zabudowy, kompozy-
cję wnętrz urbanistycznych, kompozycję histo-
rycznej zieleni) oraz poszczególnych elementów 
tego układu (tj. historyczne nawierzchnie ulic, 
placów i chodników, historyczne obiekty tech-
niczne, zabudowę, małą architekturę i zieleń);  

3) podjęcie działań odtworzeniowych i rewalory-
zacyjnych, zarówno w przypadku przyrodni-
czych elementów krajobrazu, jak i w stosunku 
do historycznej struktury technicznej, instalacji 
wodnych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów 
zabytkowych znajdujących się w wojewódzkiej 
i gminnej ewidencji zabytków;  

4) uzgodnienie wszelkich inwestycji z Dolnoślą-
skim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
we Wrocławiu, przed uzyskaniem pozwolenia 
na budowę lub zgłoszeniem robót budowla-
nych. 

§ 14. 1. Ustala się strefę „OW” ochrony zabyt-
ków archeologicznych, oznaczoną jak na rysunku 
planu. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, ochrony 
zabytków archeologicznych obowiązuje uzgodnie-
nie wszelkich inwestycji wymagających prac ziem-
nych z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków we Wrocławiu, co do obowiązku 
prowadzenia stałego nadzoru archeologicznego 
i w razie konieczności ratowniczych badań arche-
ologicznych, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace 
archeologiczne i wykopaliskowe.  

3. Pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na prace archeologiczne 
i wykopaliskowe, o którym mowa w ust. 2, naleşy 
uzyskań przed złoşeniem wniosku o pozwolenie na 
budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych.  

4. Zasady ochrony ewentualnych zabytków 
archeologicznych odkrytych w trakcie obowiązy-
wania planu określają przepisy ustawy z dnia  
23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, ze zmia-
nami).  

5. Istnieje moşliwośń odkrycia nowych stano-
wisk archeologicznych, ich wykaz podlega sukce-
sywnej weryfikacji i uzupełnieniom. 
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§ 15. 1. Ustala się ochronę konserwatorską 
obiektów zabytkowych oznaczonych na rysunku 
planu, wpisanych do gminnej ewidencji zabytków: 

1) dawny cmentarz ewangelicki, obecnie park – 
przy stacji kolejki wąskotorowej;  

2) dom mieszkalny, budynek gospodarczy i sto-
doła – ul. Kościuszki 2;  

3) dom mieszkalny – ul. Kościuszki 4;  
4) dom mieszkalny, obecnie posterunek policji – 

ul. Krasickiego 1;  
5) Şmigrodzkie Zakłady Roszarnicze – ul. Mic-

kiewicza 8, 9: 
a) budynek administracyjny, 
b) budynek produkcyjny,  
c) szwalnia, hala maszyn,  
d) hala maszyn,  
e) kotłownia, 
f) magazyn I i II,  
g) kotłownia, obecnie kuŝnia; 

6) dom mieszkalny – ul. Mickiewicza 1−15;  
7) dom mieszkalny – ul. Mickiewicza 2–12;  
8) dom mieszkalny – ul. Mickiewicza 14–32;  
9) dom mieszkalny – ul. Mickiewicza 31;  

10) dom mieszkalny – ul. Polna 2;  
11) dom mieszkalny, stodoła i budynek gospodar-

czy – ul. Sienkiewicza 1;  
12) dom mieszkalny – ul. Sienkiewicza 2;  
13) dom mieszkalny – ul. Sienkiewicza 3;  
14) dom mieszkalny – ul. Sienkiewicza 4;  
15) dom mieszkalny, tartak obecnie magazyn –  

ul. Sienkiewicza 5;  
16) dom mieszkalny – ul. Szkolna 1;  
17) dom mieszkalny – ul. Szkolna 2/4;  
18) dom mieszkalny – ul. Szkolna 3;  
19) dom mieszkalny – ul. Szkolna 5;  
20) szkoła podstawowa, budynek gospodarczy – 

ul. Szkolna 7;  
21) dom mieszkalny – ul. Szkolna 8/10;  
22) dom mieszkalny – ul. Szkolna 9;  
23) szkoła podstawowa – ul. Szkolna 11;  
24) dom mieszkalny – ul. Szkolna 12;  
25) dom mieszkalny – ul. Szkolna 13;  
26) dom mieszkalny – ul. Szkolna 14/16;  
27) zespół szpitalny – ul. Willowa 4: 

a) szpital,  
b) budynek szpitalny,  
c) altana,  
d) ogrodzenie z bramą; 

28) Zasadnicza Szkoła Rolnicza – ul. Willowa 5;  
29) dom mieszkalny – ul. Willowa 7/9;  
30) dom mieszkalny – ul. Willowa 11/13;  
31) dom mieszkalny – ul. Willowa 14/16;  
32) dom mieszkalny – ul. Willowa 15/17;  
33) dom mieszkalny – ul. Willowa 18/20;  
34) dom mieszkalny – ul. Willowa 19/21;  
35) dom mieszkalny – ul. Willowa 22/24;  
36) dom mieszkalny – ul. Willowa 23/25;  
37) dom mieszkalny – ul. Willowa 26/28;  
38) dom mieszkalny – ul. Willowa 30/32;  
39) dom mieszkalny – ul. Willowa 34/36;  
40) dom mieszkalny – ul. Willowa 38/40;  
41) dom mieszkalny – ul. Wrocławska 26;  
42) dom mieszkalny – ul. Wrocławska 28;  
43) dom mieszkalny – ul. Wrocławska 30;  
44) dom mieszkalny – ul. Wrocławska 32;  
45) dom mieszkalny – ul. Wrocławska 33;  

46) dom mieszkalny – ul. Wrocławska 34; 
47) zespół mieszkalno – gospodarczy – ul. Wro-

cławska 35:  
a) dom mieszkalny,  
b) budynek gospodarczy I i II,  
c) stodoła; 

48) dom mieszkalny – ul. Wrocławska 37;  
49) dom mieszkalny – ul. Wrocławska 42;  
50) dom mieszkalny, budynek gospodarczy –  

ul. Wrocławska 43;  
51) dom mieszkalny – ul. Wrocławska 44;  
52) dom mieszkalny, budynek gospodarczy –  

ul. Wrocławska 45;  
53) dom mieszkalny – ul. Wrocławska 50;  
54) dom mieszkalny, stodoła – ul. Zielona 5;  
55) dom mieszkalny – ul. Zielona 10/11; 

2. Dla obiektów, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie wymogów konserwatorskich: 
1) obowiązuje zachowanie lub odtworzenie histo-

rycznej bryły, kształtu i geometrii dachu oraz 
zastosowanie tradycyjnych materiałów budow-
lanych, w tym rodzaj, typ i kolor pokrycia da-
chowego;  

2) dopuszcza się rozbudowę obiektu pod warun-
kiem, şe po rozbudowie budynek będzie tworzył 
spójną kompozycję z istniejącą częścią;  

3) stosowanie historycznego pokrycia dachowego 
właściwego dla danego obiektu;  

4) stosowanie stolarki okiennej i drzwiowej nawią-
zującej do historycznej stolarki właściwej dla 
danego obiektu;  

5) zachowanie proporcji otworów okiennych 
i drzwiowych oraz ich rozmieszczenia;  

6) obowiązuje zachowanie oryginalnej elewacji 
z ich wystrojem architektonicznym;  

7) obowiązuje kolorystyka nawiązująca do stoso-
wanej w przeszłości;  

8) obowiązuje uzgodnienie remontów, przebu-
dów, rozbudów, nadbudów i rozbiórek z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków. 

§ 16. 1. Ustala się ochronę konserwatorską 
stanowisk archeologicznych oznaczonych na ry-
sunku planu, wpisanych do gminnej ewidencji 
zabytków: 
1) ślad osadnictwa – 151/4/72-27;  
2) ślad osadnictwa, punkt osadniczy – 183/36/72- 

-27;  
3) osada – 153/6/72-27;  
4) osada – 176/29/72-27;  
5) punkt osadniczy – 171/24/72-27;  
6) osada, punkt osadniczy, ślad osadnictwa – 

155/8/72-27;  
7) punkt osadniczy, ślad osadnictwa – 178/31/72- 

-27;  
8) cmentarzysko ciałopalne, ślad osadnictwa, 

punkt osadniczy – 195/1/72-27; 
2. Dla stanowisk archeologicznych, o których 

mowa w ust. 1, oraz w ich bezpośrednim sąsiedz-
twie obowiązuje: 
1) dla wszelkich zamierzeń inwestycyjnych zwią-

zanych z pracami ziemnymi, przeprowadzenie 
ratowniczych badań archeologicznych i wyko-
paliskowych (w uzasadnionych przypadkach 
wyprzedzających), przez uprawnionego arche-
ologa, historyka architektury i odpowiednie ze-
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społy badawcze na koszt Inwestora, za pozwo-
leniem konserwatorskim na prace archeolo-
giczne i wykopaliskowe;  

2) pozwolenie, o którym mowa w pkt 1, naleşy 
uzyskań przed uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowę, a dla robót niewymagających pozwole-
nia na budowę − przed realizacją inwestycji, tj. 
przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzają-
cego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykony-
wania robót budowlanych. 

Rozdział 5 

Zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

§ 17. 1. Na obszarze objętym planem, o ile prze-
pisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad 
obsługi infrastruktury technicznej obowiązuje: 
1) dostawa wody z sieci wodociągowej;  
2) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej 

z zastrzeşeniem ust. 2 pkt 1;  
3) odprowadzanie wód deszczowych do sieci ka-

nalizacji lub retencjonowanie;  
4) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elek-

troenergetycznych;  
5) skablowanie w ziemi napowietrznych linii ener-

getycznych;  
6) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;  
7) rozbudowa sieci rozdzielczej na tereny przezna-

czone pod zabudowę wyznaczone planem;  
8) lokalizacja nowych inwestycji, w zakresie realizacji 

sieci infrastruktury technicznej, w liniach rozgra-
niczających ulic z zastrzeşeniem ust. 2 pkt 2. 

2. Na obszarze objętym planem, o ile przepisy 
działu II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad 
obsługi infrastruktury technicznej dopuszcza się: 
1) dla nowej zabudowy do czasu wybudowania 

sieci kanalizacyjnej odprowadzanie ścieków do 
zbiorników bezodpływowych lub przydomowej 
oczyszczalni ścieków;  

2) odstępstwo od zasady, o której mowa w ust. 1 
pkt 8, wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej 
moşliwości realizacji tych ustaleń. 

3. Na terenach zabudowy mieszkaniowej oraz 
w odległości mniejszej niş 200 m od tych terenów 
zakazuje się lokalizowania instalacji radiokomuni-
kacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, 
emitujących pola elektromagnetyczne, o częstotli-
wościach od 0,03 MHz do 300.000 MHz, w których 
równowaşna moc promieniowana izotropowo 
wyznaczona dla pojedynczej anteny wynosi: 
1) nie mniej niş 15 W, a miejsca dostępne dla lud-

ności znajdują się w odległości nie większej niş 
5 m od środka elektrycznego, wzdłuş osi głów-
nej wiązki promieniowania tej anteny;  

2) nie mniej niş 100 W, a miejsca dostępne dla 
ludności znajdują się w odległości nie większej 
niş 20 m od środka elektrycznego, wzdłuş osi 
głównej wiązki promieniowania tej anteny;  

3) nie mniej niş 500 W, a miejsca dostępne dla 
ludności znajdują się w odległości nie większej 
niş 40 m od środka elektrycznego, wzdłuş osi 
głównej wiązki promieniowania tej anteny;  

4) nie mniej niş 1.000 W, a miejsca dostępne dla 
ludności znajdują się w odległości nie większej 
niş 70 m od środka elektrycznego, wzdłuş osi 
głównej wiązki promieniowania tej anteny;  

5) nie mniej niş 2.000 W, a miejsca dostępne dla 
ludności znajdują się w odległości nie większej 
niş 150 m i nie mniejszej niş 100 m od środka 
elektrycznego, wzdłuş osi głównej wiązki pro-
mieniowania tej anteny;  

6) nie mniej niş 5.000 W, a miejsca dostępne dla 
ludności znajdują się w odległości nie większej 
niş 200 m i nie mniejszej niş 150 m od środka 
elektrycznego, wzdłuş osi głównej wiązki pro-
mieniowania tej anteny;  

7) nie mniej niş 10.000 W, a miejsca dostępne dla 
ludności znajdują się w odległości nie większej 
niş 300 m i nie mniejszej niş 200 m od środka 
elektrycznego, wzdłuş osi głównej wiązki pro-
mieniowania tej anteny. 

4. Na obszarze objętym planem, w zakresie 
rozbudowy i budowy systemu komunikacji obo-
wiązuje: 
1) lokalizacja garaşy i miejsc postojowych na 

działkach budowlanych, na których lokalizowa-
na jest inwestycja;  

2) dla budynków w zabudowie jednorodzinnej, 
urządzenie minimum dwa miejsca postojowe 
na kaşdy dom;  

3) dla małych domów mieszkalnych, urządzenie 
minimum 1,5 miejsca postojowego na kaşde 
mieszkanie;  

4) dla budynków w zabudowie wielorodzinnej, 
urządzenie minimum 1,2 miejsca postojowego 
na kaşde mieszkanie;  

5) dla budynków usługowych i powierzchni prze-
znaczonych pod usługi, urządzenie nie mniej niş 
2 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni 
uşytkowej budynku, nie mniej niş 2 miejsca;  

6) dla budynków produkcyjnych, składów 
i magazynów oraz powierzchni przeznaczonych 
pod produkcję, składy i magazyny, urządzenie 
nie mniej niş 5 miejsc postojowych na 1000 m² 
powierzchni uşytkowej budynku, nie mniej niş 
2 miejsca postojowe. 

Rozdział 6 

Zasady dotyczące łączenia i podziału 
nieruchomości 

§ 18. 1. Na obszarze objętym planem, bez za-
chowania zasad określonych w przepisach działu 
II, dopuszcza się: 
1) podziały w celu regulacji granic działek;  
2) podziały w celu poszerzenia nieruchomości;  
3) wydzielenie działek pod infrastrukturę tech-

niczną. 

DZIAŁ II 

USTALENIA DLA TERENÓW 

Rozdział 7 

Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: od 1MN do 12MN ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna;  
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawo-

we, zajmujące do 30% powierzchni uşytkowej 
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budynku mieszkalnego lub do 25% powierzchni 
zabudowy w przypadku lokalizacji w odrębnym 
budynku usługowym. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) kształtowanie budynków – jako wolno stojące 

lub bliŝniacze;  
2) wysokośń budynku: do 8 m;  
3) zakaz stosowania: 

a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,  
b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni 

większej niş połowa połaci dachu,  
c) sidingu; 

4) dachy dwuspadowe o symetrycznym nachyle-
niu połaci o kącie nachylenia połaci od 35º do 
45º;  

5) pokrycie dachówką w kolorze ceglastym mato-
wym. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się: 
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokości do  

1,5 m, aşurowości min. 40%, z podmurówką 
pełną do 0,5 m;  

2) na działce budowlanej budynek garaşowy lub 
gospodarczy wolno stojący, o powierzchni za-
budowy do 50 m², wysokości do 6 m, dach jed-
nospadowy lub dwuspadowy;  

3) obiekty małej architektury. 
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni 

działki;  
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

50% powierzchni działki. 
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie obsługi komunikacyjnej: 
1) obowiązuje: obsługa komunikacyjna od strony 

przyległych ulic publicznych lub ulic wewnętrz-
nych;  

2) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych 
o szerokości od 6 m do 9 m, dla których obo-
wiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy w od-
ległości 6 m od granicy wydzielonej drogi we-
wnętrznej. 

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków łączenia i podziałów 
nieruchomości dla nowych działek obowiązuje: 
1) dla budynków wolno stojących: 

a) powierzchnia działki budowlanej od 1000 m²,  
b) szerokośń frontu działki budowlanej od 20 m; 

2) dla budynków bliŝniaczych: 
a) powierzchnia działki budowlanej od 800 m²,  
b) szerokośń frontu działki budowlanej od 16 m. 

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązuje wysokośń opłaty planistycznej 25%. 

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: od 13MN do 21MN ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna;  
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawo-

we, zajmujące do 30% powierzchni uşytkowej 
budynku mieszkalnego lub do 25% powierzchni 
zabudowy w przypadku lokalizacji w odrębnym 
budynku usługowym. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:  

1) kształtowanie budynków – jako wolno stojące 
lub bliŝniacze;  

2) wysokośń budynku: do 8 m;  
3) zakaz stosowania:  

a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,  
b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni 

większej niş połowa połaci dachu,  
c) sidingu;  

4) dachy dwuspadowe o symetrycznym nachyle-
niu połaci o kącie nachylenia połaci od 35º do 
45º;  

5) układ głównej kalenicy dachu jak na rysunku 
planu;  

6) pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-
podobnym w kolorze ceglastym matowym. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:  
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokości do  

1,5 m, aşurowości min. 40%, z podmurówką 
pełną do 0,5 m;  

2) na działce budowlanej budynek garaşowy lub 
gospodarczy wolno stojący, o powierzchni za-
budowy do 50 m², wysokości do 6 m, dach jed-
nospadowy lub dwuspadowy;  

3) obiekty małej architektury. 
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni 

działki;  
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

50% powierzchni działki. 
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie obsługi komunikacyjnej:  
1) obowiązuje obsługa komunikacyjna od strony 

przyległych ulic publicznych lub ulic wewnętrz-
nych;  

2) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych 
o szerokości od 6 m do 9 m, dla których obo-
wiązuje nieprzekraczalna linia zabudowy w od-
ległości 6 m od granicy wydzielonej drogi we-
wnętrznej. 

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków łączenia i podziałów 
nieruchomości dla nowych działek obowiązuje: 
1) dla budynków wolno stojących:  

a) powierzchnia działki budowlanej od 1000 m²,  
b) szerokośń frontu działki budowlanej od 20 m;  

2) dla budynków bliŝniaczych:  
a) powierzchnia działki budowlanej od 800 m²,  
b) szerokośń frontu działki budowlanej od 16 m. 

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązuje wysokośń opłaty planistycznej 25%. 

Rozdział 8 

Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
mieszanej 

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: od 1MM do 5MM ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa mieszana;  
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawo-

we, zajmujące do 30% powierzchni uşytkowej 
budynku mieszkalnego lub do 25% powierzchni 
zabudowy w przypadku lokalizacji w odrębnym 
budynku usługowym. 
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2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) wysokośń budynku: do 10 m;  
2) zakaz stosowania: 

a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,  
b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni 

większej niş połowa połaci dachu,  
c) sidingu; 

3) dachy o kącie nachylenia połaci od 35º do 45º;  
4) pokrycie dachówką w kolorze ceglastym. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się: 
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokości do  

1,5 m, aşurowości min. 40%, z podmurówką 
pełną do 0,5 m;  

2) na działce budowlanej budynek garaşowy lub 
gospodarczy wolno stojący, o powierzchni za-
budowy do 50 m², wysokości do 6 m, dach jed-
nospadowy lub dwuspadowy;  

3) obiekty małej architektury. 
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje:  
1) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni 

działki;  
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

30% powierzchni działki. 
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje: 
obsługa komunikacyjna od strony przyległych ulic 
publicznych lub ulic wewnętrznych.  

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków scaleń i podziałów 
nieruchomości obowiązuje: 
1) powierzchnia działki budowlanej od 1000 m²;  
2) szerokośń frontu działki budowlanej od 25 m. 

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązuje wysokośń opłaty planistycznej 15%. 

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem: 6MM ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa mieszana. 
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawo-

we, zajmujące do 30% powierzchni uşytkowej 
budynku mieszkalnego lub do 25% powierzchni 
zabudowy w przypadku lokalizacji w odrębnym 
budynku usługowym. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) wysokośń budynku: do 10 m;  
2) zakaz stosowania: 

a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,  
b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni 

większej niş połowa połaci dachu,  
c) sidingu; 

3) dachy o kącie nachylenia połaci do 55º;  
4) pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-

podobnym w kolorze ceglastym. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 

w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się: 
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokości do 

1,5m, aşurowości min. 40%, z podmurówką 
pełną do 0,5 m;  

2) na działce budowlanej budynek garaşowy lub 
gospodarczy wolno stojący, o powierzchni za-
budowy do 50 m², wysokości do 6 m, o kształcie 
dachu i pokryciu jak dla budynku mieszkalnego;  

3) obiekty małej architektury. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni 

działki;  
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

40% powierzchni działki. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje: obsłu-
ga komunikacyjna od strony przyległych ulic pu-
blicznych lub ulic wewnętrznych.  

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zasad i warunków łączenia i podziałów nie-
ruchomości dla nowych działek obowiązuje: 
1) powierzchnia działki budowlanej od 1500 m²;  
2) szerokośń frontu działki budowlanej od 30 m. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązuje wysokośń opłaty planistycznej 15%. 

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem: 7MM ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa mieszana;  
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawo-

we, zajmujące do 30% powierzchni uşytkowej 
budynku mieszkalnego lub do 25% powierzchni 
zabudowy w przypadku lokalizacji w odrębnym 
budynku usługowym.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy obowiązuje:  
1) wysokośń budynku: do 12 m;  
2) dachy o symetrycznym kącie nachyleniu połaci 

od 30° do 45°; 
3) pokrycie dachówką w kolorze ceglastym.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się 
ogrodzenia od frontu działki o wysokości do 1,5 m, 
aşurowości min. 40%, z podmurówką pełną do 0,5 m.  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje:  
1) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni 

działki;  
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

10% powierzchni działki.  
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje: obsłu-
ga komunikacyjna od strony przyległych ulic pu-
blicznych lub ulic wewnętrznych.  

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zasad i warunków łączenia i podziałów nie-
ruchomości dla nowych działek obowiązuje:  
1) powierzchnia działki budowlanej od 1500 m²;  
2) szerokośń frontu działki budowlanej od 35 m.  

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązuje wysokośń opłaty planistycznej 15%. 

Rozdział 9 

Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem: 1MW ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna;  
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawo-

we, zajmujące do 50% powierzchni uşytkowej 
parteru budynku mieszkalnego lub do 25% po-
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wierzchni zabudowy w przypadku lokalizacji 
w odrębnym budynku usługowym. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) wysokośń budynku: do 12 m;  
2) zakaz stosowania: 

a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,  
b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni 

większej niş połowa połaci dachu,  
c) sidingu; 

3) dachy o symetrycznym kącie nachyleniu połaci 
od 30° do 45°; 

4) pokrycie dachówką w kolorze ceglastym.  
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:  
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokości do  

1,5 m, aşurowości min. 40%, z podmurówką 
pełną do 0,5 m;  

2) na działce budowlanej budynek garaşowy lub 
gospodarczy wolno stojący, o powierzchni za-
budowy do 50 m², wysokości do 6 m, o kształcie 
dachu i pokryciu jak dla budynku mieszkalnego; 

3) dachy mansardowe o nachyleniu połaci do 25° 
do 80°;  

4) pokrycie dachów materiałami bitumicznymi;  
5) obiekty małej architektury. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) powierzchnia zabudowy do 70% powierzchni 

działki;  
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

10% powierzchni działki. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,  w za-

kresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje: obsłu-
ga komunikacyjna od strony przyległych ulic pu-
blicznych lub ulic wewnętrznych.  

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieru-
chomości obowiązuje: 
1) powierzchnia działki budowlanej od 700 m²;  
2) szerokośń frontu działki budowlanej od 15 m. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązuje wysokośń opłaty planistycznej 15%. 

Rozdział 10 

Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
mieszanej z dopuszczeniem usług 

§ 25. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1MM/U, 2MM/U, 3MM/U ustala 
się: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa mieszana;  
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawo-

we, zajmujące do 30% powierzchni uşytkowej 
budynku mieszkalnego lub do 25% powierzchni 
zabudowy w przypadku lokalizacji w odrębnym 
budynku usługowym. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) wysokośń budynku: do 12 m;  
2) zakaz stosowania: 

a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,  
b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni 

większej niş połowa połaci dachu,  

c) sidingu; 
3) dachy o kącie nachylenia połaci od 35º do 45º;  
4) pokrycie dachówką w kolorze ceglastym. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się: 
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokości do 

1,5 m, aşurowości min. 40%, z podmurówką 
pełną do 0,5 m;  

2) na działce budowlanej budynek garaşowy lub 
gospodarczy wolno stojący, o powierzchni za-
budowy do 50 m², wysokości do 6 m, o kształcie 
dachu i pokryciu jak dla budynku mieszkalnego;  

3) obiekty małej architektury. 
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni 

działki;  
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

30% powierzchni działki. 
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje: 
obsługa komunikacyjna od strony przyległych ulic 
publicznych lub ulic wewnętrznych.  

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków scaleń i podziałów 
nieruchomości obowiązuje: 
1) powierzchnia działki budowlanej od 1500 m²;  
2) szerokośń frontu działki budowlanej od 30 m. 

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązuje wysokośń opłaty planistycznej 20%. 

§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 4MM/U, 5MM/U ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa mieszana;  
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawo-

we, zajmujące do 30% powierzchni uşytkowej 
budynku mieszkalnego lub do 25% powierzchni 
zabudowy w przypadku lokalizacji w odrębnym 
budynku usługowym. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) wysokośń budynku: do 12 m;  
2) zakaz stosowania: 

a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,  
b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni 

większej niş połowa połaci dachu,  
c) sidingu; 

3) dachy o kącie nachylenia połaci od 35º do 45º;  
4) układ głównej kalenicy dachu jak na rysunku 

planu;  
5) pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-

podobnym w kolorze ceglastym. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:  
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokości do 

1,5 m, aşurowości min. 40%, z podmurówką 
pełną do 0,5 m;  

2) na działce budowlanej budynek garaşowy lub 
gospodarczy wolno stojący, o powierzchni za-
budowy do 50 m², wysokości do 6 m, o kształcie 
dachu i pokryciu jak dla budynku mieszkalnego;  

3) obiekty małej architektury. 
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje:  
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1) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni 
działki;  

2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 
30% powierzchni działki. 

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje: 
obsługa komunikacyjna od strony przyległych ulic 
publicznych lub ulic wewnętrznych.  

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków łączenia i podziałów 
nieruchomości dla nowych działek obowiązuje: 
1) powierzchnia działki budowlanej od 1500 m²; 
2) szerokośń frontu działki budowlanej od 30 m. 

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązuje wysokośń opłaty planistycznej 20%. 

Rozdział 11 

Ustalenia dla terenu usług 

§ 27. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1U, 2U ustala się przeznaczenie: 
usługi. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) wysokośń budynku: do 12 m;  
2) dachy o symetrycznym kącie nachyleniu połaci 

od 30° do 45°.  
3) pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-

podobnym w kolorze ceglastym. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się 
ogrodzenia od frontu działki o wysokości do 1,5 m, 
aşurowości min. 40%, z podmurówką pełną do  
0,5 m;  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni 

działki;  
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

10% powierzchni działki. 
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje: 
obsługa komunikacyjna od strony przyległych ulic 
publicznych lub ulic wewnętrznych.  

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków łączenia i podziałów 
nieruchomości dla nowych działek obowiązuje: 
1) powierzchnia działki budowlanej od 2000 m²;  
2) szerokośń frontu działki budowlanej od 45 m. 

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązuje wysokośń opłaty planistycznej 20%. 

Rozdział 12 

Ustalenia dla terenu usług oświaty 

§ 28. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1UO, 2UO, 3UO ustala się prze-
znaczenie: usługi oświaty. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) wysokośń budynku: do 12 m;  
2) dachy o symetrycznym kącie nachyleniu połaci 

od 30° do 45°.  
3) pokrycie dachówką w kolorze ceglastym. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się 

ogrodzenia od frontu działki o wysokości do 1,5 m, 
aşurowości min. 40%, z podmurówką pełną do  
0,5 m.  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni 

działki;  
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

10% powierzchni działki. 
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje: 
obsługa komunikacyjna od strony przyległych ulic 
publicznych lub ulic wewnętrznych.  

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków łączenia i podziałów 
nieruchomości dla nowych działek obowiązuje: 
1) powierzchnia działki budowlanej od 1500 m²;  
2) szerokośń frontu działki budowlanej od 35 m. 

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązuje wysokośń opłaty planistycznej 1%. 

Rozdział 13 

Ustalenia dla terenu usług administracji 

§ 29. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem: 1UA ustala się przeznaczenie: 
usługi administracji. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) wysokośń budynku: do 12 m;  
2) dachy o symetrycznym kącie nachyleniu połaci 

od 30° do 45°.  
3) pokrycie dachówką w kolorze ceglastym. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się 
ogrodzenia od frontu działki o wysokości do 1,5 m, 
aşurowości min. 40%, z podmurówką pełną do  
0,5 m.  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni 

działki;  
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

10% powierzchni działki. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje: obsłu-
ga komunikacyjna od strony przyległych ulic pu-
blicznych lub ulic wewnętrznych.  

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zasad i warunków łączenia i podziałów nie-
ruchomości dla nowych działek obowiązuje: 
1) powierzchnia działki budowlanej od 1500 m²;  
2) szerokośń frontu działki budowlanej od 35 m. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązuje wysokośń opłaty planistycznej 1%. 

Rozdział 14 

Ustalenia dla terenu usług zdrowia 

§ 30. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem: 1UZ ustala się przeznaczenie: 
usługi zdrowia.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy obowiązuje:  
1) wysokośń budynku: do 14 m;  
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2) dachy o symetrycznym kącie nachyleniu połaci 
od 30° do 45°.  

3) pokrycie dachówką w kolorze ceglastym.  
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 

w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się 
ogrodzenia od frontu działki o wysokości do 1,5 m, 
aşurowości min. 40%, z podmurówką pełną do  
0,5 m.  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje:  
1) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni 

działki;  
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

35% powierzchni działki.  
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje: obsłu-
ga komunikacyjna od strony przyległych ulic pu-
blicznych lub ulic wewnętrznych.  

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zasad i warunków łączenia i podziałów nie-
ruchomości dla nowych działek obowiązuje:  
1) powierzchnia działki budowlanej od 1500 m²;  
2) szerokośń frontu działki budowlanej od 35 m.  

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązuje wysokośń opłaty planistycznej 1%. 

Rozdział 15 

Ustalenia dla terenów usług z dopuszczeniem 
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 

§ 31. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem: 1U/P ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) produkcja,  
b) składy,  
c) magazyny,  
d) drogi wewnętrzne. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) wysokośń budynku: do 15 m;  
2) dachy o symetrycznym kącie nachyleniu połaci 

od 30° do 45°;  
3) pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-

podobnym w kolorze ceglastym lub brązowym. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 

w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:  
1) dachy płaskie o innym pokryciu niş w ust. 2 pkt 3;  
2) ogrodzenia od frontu działki o wysokości do  

1,5 m, aşurowości min. 40%, z podmurówką 
pełną do 0,5 m. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni 

działki;  
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

20% powierzchni działki. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie ochrony środowiska dopuszcza się przed-
sięwzięcia mogące znacząco oddziaływań na śro-
dowisko, mogące wymagań sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko.  

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje: obsłu-

ga komunikacyjna od strony przyległych ulic pu-
blicznych lub ulic wewnętrznych.  

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków łączenia i podziałów 
nieruchomości dla nowych działek obowiązuje:  
1) powierzchnia działki budowlanej od 2500 m²;  
2) szerokośń frontu działki budowlanej od 45 m.  

8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązuje wysokośń opłaty planistycznej 15%. 

Rozdział 16 

Ustalenia dla terenów obiektów produkcyjnych, 
składów i magazynów z dopuszczeniem usług 

§ 32. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1P/U, 2P/U ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) produkcja,  
b) składy,  
c) magazyny,  
d) drogi wewnętrzne; 

2) przeznaczenie uzupełniające: usługi. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:  
1) wysokośń budynku: od 15 m;  
2) dachy o symetrycznym kącie nachyleniu połaci 

od 30° do 45°.  
3) pokrycie dachówką lub materiałem dachókopo-

dobnym w kolorze ceglastym, brązowym lub 
grafitowym. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:  
1) dachy płaskie o innym pokryciu niş w ust. 2 pkt 3;  
2) ogrodzenia od frontu działki o wysokości do  

1,5 m, aşurowości min. 40%, z podmurówką 
pełną do 0,5 m. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje:  
1) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni 

działki;  
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

20% powierzchni działki. 
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie ochrony środowiska dopuszcza się 
przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływań na 
środowisko, mogące wymagań sporządzenia ra-
portu o oddziaływaniu na środowisko. 

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje: 
obsługa komunikacyjna od strony przyległych ulic 
publicznych lub ulic wewnętrznych.  

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków łączenia i podziałów 
nieruchomości dla nowych działek obowiązuje:  
1) powierzchnia działki budowlanej od 1800 m²;  
2) szerokośń frontu działki budowlanej od 25 m.  

8. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązuje wysokośń opłaty planistycznej 25% 

Rozdział 17 

Ustalenia dla terenu zabudowy zagrodowej 

§ 33. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem: 1RM ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagro-

dowa;  
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2) przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawo-
we, zajmujące do 30% powierzchni uşytkowej 
budynku mieszkalnego lub do 25% powierzchni 
zabudowy w przypadku lokalizacji w odrębnym 
budynku usługowym. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:  
1) wysokośń budynku: do 10 m;  
2) zakaz stosowania:  

a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,  
b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni 

większej niş połowa połaci dachu,  
c) sidingu; 

3) dachy o symetrycznym kącie nachylenia połaci 
od 30° do 45°.  

4) pokrycie dachówką w kolorze ceglastym. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:  
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokości do  

1,5 m, aşurowości min. 40%, z podmurówką 
pełną do 0,5 m;  

2) na działce budowlanej budynek garaşowy lub 
gospodarczy wolno stojący, o powierzchni za-
budowy do 50 m², wysokości do 6 m, o kształ-
cie dachu i pokryciu jak dla budynku mieszkal-
nego;  

3) obiekty małej architektury. 
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje:  
1) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni 

działki;  
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

30% powierzchni działki. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje: obsłu-
ga komunikacyjna od strony przyległych ulic pu-
blicznych lub ulic wewnętrznych.  

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zasad i warunków łączenia i podziałów nie-
ruchomości dla nowych działek obowiązuje:  
1) powierzchnia działki budowlanej od 1200 m²;  
2) szerokośń frontu działki budowlanej od 20 m.  

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązuje wysokośń opłaty planistycznej 15%. 

Rozdział 18 

Ustalenia dla terenu rolniczego 

§ 34. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: od 1R do 9R ustala się przezna-
czenie teren rolniczy. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje zakaz zabu-
dowy, z wyłączeniem inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej.  

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków łączenia i podziałów 
nieruchomości obowiązuje wydzielenie terenów 
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi.  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązuje wysokośń opłaty planistycznej 1%. 

Rozdział 19 

Ustalenia dla terenu zieleni urządzonej 

§ 35. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1ZP, 2ZP ustala się przeznacze-
nie: zieleń urządzona; 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego:  
1) obowiązuje zagospodarowanie zespołami ziele-

ni wysokiej i niskiej w oparciu o jednorodny 
projekt urządzenia zieleni;  

2) dopuszcza się obiekty małej architektury.  
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie zasad i warunków łączenia i podziałów 
nieruchomości obowiązuje wydzielenie terenów 
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi.  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązuje wysokośń opłaty planistycznej 1%. 

Rozdział 20 

Ustalenia dla terenu krematorium 

§ 36. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem: 1ZCK ustala się przeznaczenie: 
krematorium. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego dopuszcza się:  
1) budynku o wysokości do 8 m;  
2) obiekty małej architektury. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków łączenia i podziałów 
nieruchomości obowiązuje wydzielenie terenów 
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi.  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązuje wysokośń opłaty planistycznej 1%. 

Rozdział 21 

Ustalenia dla terenu zieleni 

§ 37. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: od 1Z do 3Z ustala się przezna-
czenie: zieleń; 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego:  
1) obowiązuje zagospodarowanie zespołami ziele-

ni wysokiej i niskiej;  
2) dopuszcza się obiekty małej architektury.  

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków łączenia i podziałów 
nieruchomości obowiązuje wydzielenie terenów 
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi.  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązuje wysokośń opłaty planistycznej 1%. 

Rozdział 22 

Ustalenia dla terenu wód powierzchniowych 

§ 38. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: od 1WS do 10WS ustala się 
przeznaczenie − tereny wód powierzchniowych. 
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2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego:  
1) obowiązuje zabezpieczenie brzegów zbiorników 

wodnych i cieków przed osuwaniem;  
2) dopuszcza się urządzenia i budowle wodne.  

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków łączenia i podziałów 
nieruchomości obowiązuje wydzielenie terenów 
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi.  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązuje wysokośń opłaty planistycznej 1%. 

Rozdział 23 

Ustalenia dla terenu infrastruktury technicznej 

§ 39. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1E, 2E ustala się przeznaczenie 
podstawowe: teren infrastruktury technicznej − 
elektroenergetyka.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków łączenia i podziałów 
nieruchomości obowiązuje wydzielenie terenów 
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi.  

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązuje wysokośń opłaty planistycznej 1%. 

Rozdział 24 

Ustalenia dla terenów komunikacji 

§ 40. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem: 1KD-G, 2KD-G ustala się prze-
znaczenie droga publiczna klasy głównej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) szerokośń w liniach rozgraniczających: jak na 

rysunku planu;  
2) pasy zieleni przyulicznej w zaleşności od lokal-

nych uwarunkowań. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego dopuszcza się:  
1) ścieşka rowerowa;  
2) chodnik;  
3) elementy wyposaşenia ulicy;  
4) lokalizowanie sieci kanalizacyjnej w pasie jezd-

nym. 
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie zasad i warunków łączenia i podziałów nie-
ruchomości obowiązuje wydzielenie terenów 
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi.  

5. Teren, o którym mowa w ust. 1, wyznacza 
się do realizacji inwestycji celu publicznego.  

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązuje wysokośń opłaty planistycznej 1%. 

§ 41. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: od 1KD-Z do 4KD-Z ustala się 
przeznaczenie droga publiczna klasy zbiorczej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje:  

1) szerokośń w liniach rozgraniczających: jak na 
rysunku planu;  

2) chodnik;  
3) pasy zieleni przyulicznej w zaleşności od lokal-

nych uwarunkowań.  
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego dopuszcza się:  
1) ścieşka rowerowa;  
2) elementy wyposaşenia ulicy;  
3) lokalizowanie sieci kanalizacyjnej w pasie jezd-

nym.  
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie zasad i warunków łączenia i podziałów 
nieruchomości obowiązuje wydzielenie terenów 
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi.  

5. Tereny, o których mowa w ust. 1, wyznacza 
się do realizacji inwestycji celu publicznego.  

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązuje wysokośń opłaty planistycznej 1%. 

§ 42. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1KD-L, 2KD-L ustala się prze-
znaczenie droga publiczna klasy lokalnej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) szerokośń w liniach rozgraniczających: jak na 

rysunku planu;  
2) obustronny chodnik;  
3) pasy zieleni przyulicznej w zaleşności od lokal-

nych uwarunkowań. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego dopuszcza się:  
1) elementy wyposaşenia ulicy;  
2) ścieşka rowerowa;  
3) lokalizowanie sieci kanalizacyjnej w pasie jezdnym. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków łączenia i podziałów 
nieruchomości obowiązuje wydzielenie terenów 
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi.  

5. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza 
się do realizacji inwestycji celu publicznego.  

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązuje wysokośń opłaty planistycznej 1%. 

§ 43. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: od 1KD-D do 21KD-D ustala się 
przeznaczenie ulica dojazdowa. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w 
zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) szerokośń w liniach rozgraniczających: jak na 

rysunku planu;  
2) elementy wyposaşenia ulicy;  
3) pasy zieleni przyulicznej w zaleşności od lokal-

nych uwarunkowań. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie zasad i warunków łączenia i podziałów 
nieruchomości obowiązuje wydzielenie terenów 
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi.  

4. Tereny, o których mowa w ust. 1, wyznacza 
się do realizacji inwestycji celu publicznego.  
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5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązuje wysokośń opłaty planistycznej 1%. 

§ 44. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: od 1KDW do 6KDW ustala się 
przeznaczenie droga wewnętrzna. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) szerokośń w liniach rozgraniczających: jak na 

rysunku planu;  
2) elementy wyposaşenia ulicy; 
3) ulica jednoprzestrzenna. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zasad i warunków łączenia i podziałów 
nieruchomości obowiązuje wydzielenie terenów 

zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi.  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązuje wysokośń opłaty planistycznej 10%. 

DZIAŁ III 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 45. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy Şmigród. 

§ 46. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej:   
Jan Czyżowicz 

 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 60 – 5846 – Poz. 849 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr III/20/10 
Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 
30 grudnia 2010 r. 

 

 
 

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/20/10 
Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 
30 grudnia 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla południowo-wschodniej części miasta Żmigród 

Zgodnie z 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 Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41,Nr 141, poz. 1492, Dz. U. 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) Rada 
Miejska w Şmigrodzie postanawia, co następuje.  

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi złoşonej do projektu mpzp dla południowo-wschodniej części miasta 
Şmigród, wniesionej przez Państwa Elşbietę i Józefa Olikiewicz pismem z dnia 30 listopada 2010 roku.  
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Załącznik nr 3 do uchwały nr III/20/10 
Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 
30 grudnia 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

Zgodnie z 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 Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) Rada 
Miejska w Şmigrodzie stwierdza: 

§ 1. 1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla południo-
wo-wschodniej części miasta Şmigród przewiduje się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej, komunikacji i inşynierii, które naleşą do zadań własnych gminy:  
1) modernizacja ulic istniejących, 
2) modernizacja istniejących sieci inşynierii w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej oraz oświetlenia,  
3) budowa nowo wydzielonych ulic, 
4) budowa nowych sieci inşynierii w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

oraz oświetlenia.  

§ 2. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji.  
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UCHWAŁA NR VIII/53/11 
 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA 

 z dnia 22 lutego 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LVII/525/98 Rady Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 3 marca 1998 roku 
w sprawie utworzenia jednostki budżetowej – Straż Miejska  

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku,  
Nr 142, poz. 1591, z póŝn. zm.) w związku z art. 8 
ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku 
o straşach gminnych (Dz. U. z 1997 roku, Nr 123, 
poz. 779, z póŝn. zm.) Rada Miasta i Gminy Boga-
tynia uchwala, co następuje:  

§ 1. W załączniku do uchwały nr LVII/525/98 
Rady Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 3 marca 
1998 roku w sprawie utworzenia jednostki budşe-
towej – Straş Miejska „Regulamin Organizacyjny 
Straşy Miejskiej w Bogatyni” w brzmieniu przyję-
tym uchwałą nr LV/360/09 Rady Miasta i Gminy 

Bogatynia z dnia 27 lutego 2009 roku wprowadza 
się następujące zmiany; 

1. Zmienia się załącznik nr 1 do „Regulaminu 
Organizacyjnego Straşy Miejskiej w Bogatyni” 
poprzez nadanie mu nowego brzmienia jak 
w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Bogatynia oraz Komendan-
towi Straşy Miejskiej w Bogatyni. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta:  
Patryk Stefaniak 

 
 

  


