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UCHWAŁA NR XLI/386/10 
 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

 z dnia 23 lutego 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krobielowice, gmina 
Kąty Wrocławskie, dla terenów w rejonie drogi wojewódzkiej i rzeki Czarna Woda 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
zmiany: Dz. U. 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 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199,  
poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) 
oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmia-
ny: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,  
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,  
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48,  
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 223,  
poz. 1458, Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), 
w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Kątach 
Wrocławskich nr XVII/174/08 z dnia 29 lutego  
2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Krobielowice, gmina Kąty 
Wrocławskie dla terenów w rejonie drogi woje-
wódzkiej i rzeki Czarna Woda, po stwierdzeniu jego 
zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kąty Wrocławskie (uchwała nr LVI/403/06 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia  
12 paŝdziernika 2006 r.) Rada Miejska w Kątach 
Wrocławskich uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przedmiot i zakres ustaleń planu  

§ 1. 1.  Uchwala się zmianę w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kro-
bielowice, gmina Kąty Wrocławskie, uchwalonym 
uchwała Nr XXXII/257/96 Rady Miejskiej w Kątach 
Wrocławskich z dnia 16 grudnia 1996r. (Dziennik 
Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 1997 r. 
Nr 3, poz. 24), oraz miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Krobielowice, gmina 
Kąty Wrocławskie uchwalonego uchwałą  
nr XXXIX/251/01 Rady Miejskiej w Kątach Wro-
cławskich z dnia 30 sierpnia 2001 r. (Dzienniku 
Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2001 r. 
Nr 137, poz. 1741) zwaną dalej planem.  

2.  Plan, o którym mowa w ust.1 obejmuje ob-
szar o powierzchni 10,41 ha, ograniczony od pół-
nocy drogą wojewódzką nr 346, od zachodu ro-
wem melioracyjnym, od wschodu drogą  

(dz. nr 76/2dr i 76/13dr), od południa rzeką Czarna 
Woda, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.  

3.  Załącznikami do niniejszej uchwały są:  
1)  załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1 : 1000, 

stanowiący integralną część uchwały;  
2)  załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-

zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleşą do za-
dań własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych.  

§ 2. W granicach obszaru objętego planem nie 
występują następujące elementy, których określe-
nie jest obowiązkowe, zgodnie z art. 15 ust. 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami), zwanej dalej ustawą:  
1)  przestrzenie publiczne (w rozumieniu art. 2  

pkt 6 ustawy), wymagające ich ukształtowania;  
2)  granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów − te-
renów górniczych oraz terenów zagroşonych 
osuwaniem się mas ziemnych;  

3)  obszary wymagające określenia szczegółowych 
zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomości;  

4)  tereny wymagające określenia sposobów 
i terminów ich tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i uşytkowania.  

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

1)  granica obszaru objętego planem;  
2)  linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-

czeniu i róşnych zasadach zagospodarowania;  
3)  oznaczenia poszczególnych terenów zawiera-

jące symbol literowy określający przeznacze-
nie terenu oraz numer wyróşniający go spo-
śród innych terenów:  
a)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczone symbolami od MN1 do 
MN6,  

b)  teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej niskiej, oznaczony symbolem 
MWn,  

c)  teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
oznaczony symbolem MU,  

d)  teren zabudowy usługowej, oznaczony 
symbolem U,  

e)  teren zabudowy zagrodowej, oznaczony 
symbolem RM,  

f)  tereny łąk i pastwisk, oznaczone symbola-
mi RZ1, RZ2 i RZ3,  
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g)  teren wód powierzchniowych – rów melio-
racyjny, oznaczony symbolem WS,  

h)  tereny dróg publicznych:  
− teren przeznaczony na poszerzenie drogi 

głównej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
346, oznaczony symbolem KDG,  

− ulice dojazdowe, oznaczone symbolami 
od KDD1 do KDD4,  

i)  tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone 
symbolami KPJ1 i KPJ2,  

j)  tereny urządzeń infrastruktury technicznej, 
oznaczone symbolami TI1 i TI2;  

4)  obowiązujące linie zabudowy;  
5)  nieprzekraczalne linie zabudowy;  
6)  miejsca zmiany typu linii zabudowy;  
7)  granica strefy ochrony konserwatorskiej – 

podstawowej;  
8)  granica strefy ochrony konserwatorskiej – ob-

serwacji archeologicznej;  
9)  granica Parku Krajobrazowego „Dolina By-

strzycy”;  
10)  obszar bezpośredniego zagroşenia powodzią 

„ZZ”;  
11)  obiekt o walorach zabytkowych, wskazany do 

objęcia ochroną konserwatorską.  
2.  Następujące oznaczenia graficzne na ry-

sunku planu mają charakter informacyjny i nie są 
obowiązujące:  
1)  obiekt wpisany do rejestru zabytków - kamien-

na wieşa bramna z nadwieszoną górną kondy-
gnacją, połoşona przy wjeŝdzie na mostek pro-
wadzący do zabytkowego zespołu pałacowo-
parkowego zlokalizowanego na lewym brzegu 
rzeki Czarna Woda (całość załoşenia pałacowo-
parkowego, objęta jest wpisem do rejestru za-
bytków nr 1794 z dnia 20.08.1966r. i nr 364 
z dnia 24 lipca 1976);  

2)  sugerowana lokalizacja budynków;  
3)  budynek proponowany do rozbiórki;  
4)  sugerowane linie podziału na działki budowla-

ne;  
5)  orientacyjny zarys jezdni;  
6)  linie rozgraniczające zewnętrzny układ komuni-

kacyjny;  
7)  koryto rzeki Czarna Woda.  

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  
1)  uchwale – naleşy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę;  
2)  elewacji frontowej – naleşy przez to rozumieć 

zewnętrzną powierzchnię ściany budynku  
z wszystkimi znajdującymi się na niej elemen-
tami (fasada), zwrócona w kierunku ulicy, 
drogi wewnętrznej lub placu, w której najczę-
ściej umieszczone jest główne wejście do bu-
dynku;  

3)  froncie działki  naleşy przez to rozumieć część 
działki budowlanej, która graniczy z drogą  
(z której najczęściej odbywa się główny wjazd 
lub wejście na działkę), w kierunku której 
zwrócona jest elewacja frontowa budynku 
usytuowanego na tej działce;  

4)  kondygnacji nadziemnej – naleşy przez to ro-
zumieć kondygnację, której nie mniej niş po-
łowa wysokości w świetle, co najmniej 
z jednej strony budynku, znajduje się powyşej 

poziomu projektowanego lub urządzonego te-
renu, a takşe kaşda, usytuowana nad nią kon-
dygnacja;  

5)  linii zabudowy:  
a)  nieprzekraczalnej − naleşy przez to rozu-

mieć linię ograniczającą obszar (samo-
dzielnie lub łącznie z liniami rozgraniczają-
cymi teren), na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków oraz określonych 
w ustaleniach planu rodzajów budowli na-
ziemnych nie będących liniami przesyło-
wymi, sieciami uzbrojenia terenu lub urzą-
dzeniami terenowymi komunikacji,  

b)  obowiązującej − naleşy przez to rozumieć 
linię, wzdłuş której wymaga się usytuowa-
nia elewacji frontowej przynajmniej jedne-
go budynku związanego z przeznaczeniem 
podstawowym terenu; dla pozostałych bu-
dynków oraz określonych w ustaleniach 
planu rodzajów budowli naziemnych nie 
będących liniami przesyłowymi, sieciami 
uzbrojenia terenu lub urządzeniami tere-
nowymi komunikacji linia ta stanowi nie-
przekraczalną linię zabudowy;  

6)  planie – naleşy przez to rozumieć ustalenia do-
tyczące obszaru określonego w § 1 ust. 2 
uchwały, zawarte w części tekstowej oraz gra-
ficznej, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 
uchwały;  

7)  powierzchni uşytkowej  naleşy przez to ro-
zumieć powierzchnię pomieszczeń słuşących 
do zaspokojenia potrzeb związanych bezpo-
średnio z przeznaczeniem budynku (lub jego 
wydzielonej części), mierzoną po wewnętrznej 
długości ścian na poziomie podłogi, za wyjąt-
kiem powierzchni klatek schodowych oraz 
szybów dŝwigowych. Powierzchnię pomiesz-
czeń lub ich części oraz części kondygnacji 
o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m 
zalicza się do powierzchni uşytkowej budynku 
w 50%, a jeşeli wysokość jest mniejsza niş 
1,40 m, powierzchnię tę pomija się;  

8)  powierzchni zabudowy – naleşy przez to ro-
zumieć powierzchnię terenu zajętą przez bu-
dynek w stanie wykończonym, liczoną 
w zewnętrznym obrysie murów przyziemia, 
mierzoną na poziomie terenu;  

9)  przepisach odrębnych – naleşy przez to rozu-
mieć aktualne przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, a takşe ratyfikowane umowy 
międzynarodowe, prawodawstwo organizacji 
i organów międzynarodowych których Rzecz-
pospolita Polska jest członkiem oraz prawo 
Unii Europejskiej, obowiązujące w regulowa-
nej dziedzinie;  

10)  przeznaczeniu terenu:  
a)  podstawowym – naleşy przez to rozumieć 

przeznaczenie będące dominującą formą 
wykorzystania terenu oraz obiektów z nim 
związanych,  

b)  uzupełniającym – naleşy przez to rozumieć 
przeznaczenie inne niş podstawowe, które 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe i nie występuje samodzielnie 
na danym terenie;  
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11)  terenie – naleşy przez to rozumieć obszar 
o określonym przeznaczeniu i zasadach zago-
spodarowania, wydzielony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbo-
lem,  

12)  urządzeniach towarzyszących – naleşy przez to 
rozumieć urządzenia niezbędne do prawidło-
wego funkcjonowania obiektów budowlanych 
lub stanowiące wyposaşenie terenu, takie jak 
obiekty małej architektury i oświetlenie tere-
nu.  

Rozdział 2 

Przepisy ogólne  

§ 5. 1.  Ustala się następujące rodzaje prze-
znaczenia podstawowego terenu:  

1)  teren zabudowy jednorodzinnej, rozumiany 
jako teren, na którym zlokalizowano budynek 
mieszkalny jednorodzinny wolno stojący, 
w którym dopuszcza się wydzielenie jednego 
lokalu mieszkalnego lub jednego lokalu 
mieszkalnego i jednego lokalu uşytkowego, 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz zie-
lenią, oznaczony symbolem MN;  

2)  teren zabudowy wielorodzinnej niskiej, rozu-
miany jako teren, na którym zlokalizowano 
budynek wielorodzinny (w rozumieniu przepi-
sów odrębnych), nieprzekraczający wysokości 
trzech kondygnacji nadziemnych, wraz z urzą-
dzeniami towarzyszącymi oraz zielenią, ozna-
czony symbolem MWn;  

3)  teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, ro-
zumiany jako teren i związane z nim budynki 
o charakterze mieszkalnym (zabudowa jedno-
rodzinna, rzemieślnicza, mieszkania towarzy-
szące) oraz usługowym, wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi oraz zielenią, oznaczony na 
rysunku planu symbolem MU; proporcje po-
między dopuszczonymi sposobami przezna-
czenia terenu i obiektów z nim związanych 
mogą być dowolne, o ile z ustaleń szczegóło-
wych planu nie wynika inaczej;  

4)  teren zabudowy usługowej, rozumiany jako 
teren oraz związane z nim obiekty i urządzenia 
przeznaczone do sprzedaşy towarów i świad-
czenia usług, wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi oraz zielenią, oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem U;  

5)  teren zabudowy zagrodowej, (w rozumieniu 
przepisów odrębnych), oznaczony symbolem 
RM;  

6)  teren łąk i pastwisk, rozumiany jako teren 
zwartej zieleni zielnej (łąk i pastwisk), a takşe 
teren połoşony między linią brzegu a wałami 
przeciwpowodziowymi lub naturalnym, wyso-
kim brzegiem, oznaczony symbolem RZ;  

7)  teren wód powierzchniowych, rozumiany jako 
teren wód powierzchniowych śródlądowych 
stojących lub płynących, takich jak: cieki natu-
ralne i zbiorniki wodne lub urządzeń melioracji 
wodnych (w rozumieniu przepisów odręb-
nych), oznaczony na rysunku planu symbolem 
WS;  

8)  tereny dróg publicznych (w rozumieniu prze-
pisów odrębnych), oznaczone odpowiednio 
symbolem:  

a)  KDG – dla terenu przeznaczonego na po-
szerzenie drogi głównej w ciągu drogi wo-
jewódzkiej nr 346,  

b)  KDD – dla ulic klasy dojazdowej,  
9)  teren ciągu pieszo-jezdnego, rozumiany jako 

wydzielony pas terenu, przeznaczony dla ru-
chu pieszego, rowerowego oraz dla dojazdu 
do posesji pojazdów właścicieli, pojazdów 
specjalnych, wraz urządzeniami towarzyszą-
cymi oraz zielenią, oznaczony symbolem KPJ;  

10)  teren urządzeń infrastruktury technicznej, ro-
zumiany jako teren oraz związane z nim obiek-
ty i urządzenia słuşące przesyłowi oraz dystry-
bucji energii elektrycznej, gazu, wody oraz 
odprowadzania ścieków, wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi oraz zielenią, oznaczony na 
rysunku planu symbolem TI  
2.  Ustala się następujące rodzaje przeznacze-

nia podstawowego terenu, które mogą występo-
wać jako zamienny sposób wykorzystania terenu 
i obiektów z nim związanych:  
1)  zabudowa usługowa, rozumiana jako teren oraz 

związane z nim obiekty i urządzenia przezna-
czone do sprzedaşy towarów i świadczenia 
usług, wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
oraz zielenią, ze szczególnym uwzględnieniem 
budynków zamieszkania zbiorowego (hotel, 
motel), usług gastronomii, rekreacji oraz obiek-
tów konferencyjnych;  

2)  zabudowa zagrodowa, rozumiana jako teren 
oraz związane z nim obiekty i urządzenia bezpo-
średnio związane z prowadzeniem i obsługą 
gospodarstwa rolnego, hodowlanego lub 
ogrodniczego, w tym budynki mieszkalne, go-
spodarcze i inwentarskie, wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi oraz zielenią;  

3)  zieleń urządzona, rozumiana jako teren, na któ-
rym zlokalizowano zaplanowane i urządzone 
zespoły zieleni o charakterze reprezentacyjnym, 
rekreacyjnym lub ochronnym, takie jak: parki, 
zieleńce, skwery i zespoły zieleni izolacyjnej, 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi.  

3.  Ustala się następujące rodzaje przeznacze-
nia uzupełniającego terenów:  
1)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 

rozumiane jako podziemne, naziemne i napo-
wietrzne elementy systemu zaopatrzenia infra-
strukturalnego (w tym dystrybucji energii elek-
trycznej, cieplnej, wody, gazu oraz media telein-
formatyczne i telekomunikacyjne, a takşe sys-
tem gromadzenia, oczyszczania i odprowadza-
nia ścieków) zlokalizowane w granicach danego 
terenu lub przez ten teren przebiegające;  

2)  terenowe urządzenia komunikacji, rozumiane 
jako naziemne elementy systemu komunikacji 
samochodowej, rowerowej oraz pieszej, takie 
jak: dojazdy, dojścia i parkingi terenowe, zloka-
lizowane w granicach danego terenu lub przez 
ten teren przebiegające;  

3)  usługi nieuciąşliwe, rozumiane jako usługi 
o lokalnym zasięgu obsługi, nie zaliczane do 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko (mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko lub mo-
gących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, jeşeli obowiązek oceny oddziały-
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wania przedsięwzięcia na środowisko zostanie 
stwierdzony przez organ właściwy do wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
zgodnie z przepisami odrębnymi) oraz nie wy-
magające stałej obsługi transportowej samo-
chodami o nośności powyşej 3.5 t (takie jak: 
handel detaliczny, agencje pocztowe i bankowe, 
biura i gabinety),  

4.  Dopuszcza się wprowadzanie rodzajów 
przeznaczenia podstawowego terenu ustalonych 
w ust. 1 i 2, jako przeznaczenia uzupełniającego 
terenów, określonego w ustaleniach szczegóło-
wych uchwały.  

§ 6. 1.  Ustala się następujące zasady ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
1)  obszar objęty planem znajduje się w zasięgu 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 
nr 319 „Subzbiornik Prochowice-Środa Śląska”, 
gromadzącego wody podziemne w trzeciorzę-
dowych utworach porowych − wody podziem-
ne podlegają ochronie na zasadach określonych 
w przepisach odrębnych;  

2)  obszar objęty planem znajduje się w zasięgu 
Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, 
utworzonego na mocy Rozporządzenia nr 12 
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 
2006 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Dol-
nośląskiego z 2006 r. Nr 252, poz. 3735 zm.: 
z 2008 r. Nr 317, poz. 3921), obejmującego cały 
obszar objęty ustaleniami planu, w granicach 
którego obowiązują nakazy, zakazy i ogranicze-
nia w uşytkowaniu terenu wynikające z tej de-
cyzji, a w szczególności zakaz:  
a)  realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko,  
b)  likwidowania i niszczenia zadrzewień śród-

polnych, przydroşnych i nadwodnych, jeşeli 
nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpo-
wodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa 
ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, 
odbudowy, utrzymania, remontów lub na-
prawy urządzeń wodnych (zakaz nie dotyczy 
zadrzewień rosnących na gruntach określo-
nych w ewidencji gruntów jako uşytki rolne),  

c)  pozyskiwania do celów gospodarczych skał, 
w tym torfu, oraz skamieniałości w tym ko-
palnych szczątków roślin i zwierząt, a takşe 
minerałów,  

d)  wykonywania prac ziemnych trwale znie-
kształcających rzeŝbę terenu, z wyjątkiem 
prac związanych z zabezpieczeniem przeciw-
powodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 
budową, odbudową, utrzymaniem, remon-
tem lub naprawą urządzeń wodnych,  

e)  dokonywania zmian stosunków wodnych, 
jeşeli zmiany te nie słuşą ochronie przyrody 
lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, 
wodnej lub rybackiej,  

f)  likwidowania, zasypywania i przekształcania 
zbiorników wodnych, starorzeczy oraz ob-
szarów wodno-błotnych,  

g)  wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawoşe-
nia własnych gruntów rolnych,  

h)  prowadzenia chowu i hodowli zwierząt me-
todą bezściółkową,  

i)  utrzymywania otwartych rowów ściekowych 
i zbiorników ściekowych.  

3)  część terenu znajduje się w zasięgu obszaru 
bezpośredniego zagroşenia powodzią „ZZ”, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, o za-
sięgu ustalonym w „Studium ochrony przed 
powodzią zlewni rzeki Bystrzycy” – dolina rzeki 
Czarna Woda, w granicach którego:  
a)  zakazuje się:  

− lokalizacji inwestycji mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko,  

− gromadzenia ścieków, odchodów zwie-
rzęcych, środków chemicznych a takşe in-
nych materiałów które mogą zanieczyścić 
wody,  

− prowadzenia odzysku lub unieszkodliwia-
nia odpadów w tym w szczególności ich 
składowania,  

− wykonywania robót oraz czynności, które 
mogą utrudnić ochronę przed powodzią, 
a w szczególności: wykonywania urzą-
dzeń wodnych oraz wznoszenia innych 
obiektów budowlanych, sadzenia drzew 
i krzewów oraz zmiany ukształtowania te-
renu,  

b)  dopuszcza się wykonywanie robót związa-
nych z utrzymywaniem, odbudową, rozbu-
dową lub przebudową wałów przeciwpowo-
dziowych, w tym wykorzystywanie gruzu 
i mas ziemnych oraz skalnych przy wykony-
waniu robót związanych z utrzymywaniem 
lub regulacją wód,  

c)  dyrektor regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej, w drodze decyzji, moşe zwolnić od 
niektórych z wymienionych w lit. a zakazów, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;  

4)  uciąşliwość wynikająca z charakteru prowa-
dzonej działalności nie moşe przekraczać na 
granicy własności terenu wartości dopusz-
czalnych, określonych w przepisach odręb-
nych;  

5)  ustala się wymóg zachowania wartości do-
puszczalnych poziomów hałasu w środowi-
sku, określonych w przepisach odrębnych:  
a)  na terenach zabudowy jednorodzinnej, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem 
MN − jak dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej,  

b)  na terenie zabudowy wielorodzinnej, 
oznaczonym na rysunku planu symbolem 
MWn − jak dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowe-
go;  

6)  przed rozpoczęciem robót budowlanych 
wymagających prowadzenia prac ziemnych, 
ustala się obowiązek zdjęcia warstwy uro-
dzajnej gleby z części przeznaczonej pod 
obiekty budowlane oraz powierzchnie 
utwardzone, a następnie jej zagospodaro-
wanie zgodnie z przepisami odrębnymi.  

2.  Ustala się następujące zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej:  
1)  wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej – 

podstawowej, o zasięgu określonym na rysunku 
planu, w granicach której:  
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a)  znajdują się tereny oznaczone symbolami:  
− MN3, MN4, MN5 i MN6,  
− MWn,  
− MU,  
− RM,  
− RZ2 (w części), RZ3,  
− KDD2, KDD3, KDD4,  
− KPJ1 (w części) i KPJ2,  
− TI2,  

b)  wszelkie roboty budowlane (w tym budowa, 
remonty, przebudowy oraz zmiany funkcji 
obiektów budowlanych) oraz prace konser-
watorskie i restauratorskie wymagają 
uzgodnienia z Dolnośląskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków,  

c)  obowiązuje zachowanie i wyeksponowanie 
elementów historycznego układu prze-
strzennego, w tym rozplanowania dróg, linii 
zabudowy, kompozycji zabudowy oraz ziele-
ni,  

d)  obiekty o wartościach zabytkowych naleşy 
poddać restauracji, konserwacji, z dostoso-
waniem ich do współczesnych standardów 
technicznych i funkcjonalnych zgodnie 
z przewidzianym w planie sposobem prze-
znaczenia budynku, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu wartości historycznych obiek-
tu,  

e)  obowiązuje dostosowanie nowej zabudowy 
w zakresie formy architektonicznej (w tym 
lokalizacji, rozplanowania, skali, ukształto-
wania bryły budynku, poziomu posadowie-
nia parteru, podziału otworów okiennych 
i drzwiowych oraz uşytych materiałów bu-
dowlanych) do historycznej zabudowy wsi 
(sprzed 1945 roku),  

f)  w przypadku przebudowy, rozbudowy lub 
nadbudowy budynku, naleşy dostosować 
zmienione lub nowo wprowadzone elementy 
do pierwotnego charakteru i wystroju bu-
dynku lub innych, historycznych zabudowań 
wsi, zgodnie z zasadami zawartymi w lit. d,  

g)  obowiązuje stosowanie dachówki ceramicz-
nej w kolorze ceglastym, a w przypadku 
obiektów historycznych (sprzed 1945 roku), 
które posiadały inne niş ceramiczne pokrycie 
dachu – stosowanie pokrycia właściwego dla 
danego budynku,  

h)  geometrię dachu naleşy kształtować przy 
uwzględnieniu następujących zasad:  
− kąt nachylenia połaci dachowych zawiera-

jący się w przedziale 38o−45o,  
− połacie dachu symetryczne,  
− dachy strome: dwuspadowe, naczółkowe,  
− dopuszcza się elementy wzbogacające 

geometrię dachu, takie jak świetliki i lu-
karny,  

i)  obowiązuje stosowanie stonowanej kolory-
styki elewacji (barwy pastelowe, o niskim 
nasyceniu pigmentem), harmonizującej  
z otoczeniem; kolorystyka powinna być zbli-
şona do kolorów tradycyjnych materiałów 
budowlanych, takich jak drewno, kamień, 
cegła i dachówka ceramiczna,  

j)  obowiązuje dostosowanie ogrodzenia fron-
towego (od strony ulicy) działki budowlanej 

do charakteru i wystroju elewacji ściany 
frontowej budynku zlokalizowanego na tej 
działce,  

k)  zakazuje się stosowania okładzin elewacyj-
nych z tworzyw sztucznych (oblicówka z pa-
neli winylowych, PVC lub podobnych) oraz 
od frontu działki ogrodzeń pełnych i ogro-
dzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt 
betonowych – dopuszcza się wyłącznie be-
tonowe słupki i podmurówki (w przypadku 
ogrodzeń systemowych lub pokrytych z ze-
wnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia 
naturalnego, ceramiki lub okładzin imitują-
cych te materiały),  

l)  zakazuje się lokalizacji stacji bazowych tele-
fonii komórkowej, wolno stojących, teleko-
munikacyjnych masztów antenowych, elek-
trowni wiatrowych oraz prowadzenia napo-
wietrznych sieci elektroenergetycznych 
i telekomunikacyjnych,  

m)  dopuszcza się, umieszczanie wyłącznie ta-
blic informacyjnych określających nazwę 
własną lub branşową oraz znak graficzny 
(logo) związanych bezpośrednio z działalno-
ścią gospodarczą i administracyjną prowa-
dzoną na danym terenie oraz w obiektach 
związanych z tym terenem,  

n)  tablice informacyjne, o których mowa w lit. 
m, umieszczane w strefie wjazdu na działkę 
lub strefie wejściowej budynku muszą być 
zgrupowane w pionie lub poziomie oraz mu-
szą posiadać jednakowe wymiary i jednako-
we tło,  

o)  zakazuje się lokalizacji nośników reklamo-
wych o treściach nie związanych bezpośred-
nio z przeznaczeniem podstawowym terenu 
oraz działalnością gospodarczą 
i administracyjną, prowadzoną w obiektach 
związanych z tym terenem,  

p)  na terenach zabudowy jednorodzinnej zaka-
zuje się umieszczania szyldów reklamowych 
w pasie międzygzymsowym, nad parterem 
obiektu;  

2)  wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej – 
obserwacji archeologicznej, o zasięgu określo-
nym na rysunku planu (obejmującym cały ob-
szar objęty ustaleniami planu), w granicach któ-
rej obowiązują następujące ustalenia:  
a)  wszelkie roboty budowlane wymagające 

prowadzenia prac ziemnych naleşy uzgodnić 
z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków, co do konieczności ich pro-
wadzenia pod nadzorem archeologicznym i 
za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków,  

b)  ewentualny nadzór archeologiczny oraz ra-
townicze badania archeologiczne metodą 
wykopaliskową będą prowadzone przez 
uprawnionego archeologa - pozwolenie kon-
serwatorskie, naleşy uzyskać przed wyda-
niem pozwolenia na budowę.  

3.  Ustala się następujące zasady moderniza-
cji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej:  
1)  ustala się następujące warunki zaopatrzenia 

w wodę:  
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a)  zasilane w wodę wszystkich budynków ko-
rzystających z wody odbywać się będzie 
z sieci wodociągowej,  

b)  ustala się sukcesywną rozbudowę sieci wo-
dociągowej;  

2)  ustala się następujące zasady odprowadzania 
ścieków:  
a)  ustala się odprowadzanie ścieków bytowych 

i komunalnych (których dopuszczalny skład 
określają przepisy odrębne), do szczelnych, 
bezodpływowych zbiorników, a następnie 
ich przewoşenie wozami asenizacyjnymi do 
oczyszczalni ścieków,  

b)  docelowo ustala się budowę sieci kanaliza-
cyjnej i odprowadzanie do niej ścieków by-
towych i komunalnych;  

3)  ustala się następujące zasady odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych, których do-
puszczalny skład określają przepisy odrębne:  
a)  wody opadowe i roztopowe z powierzchni 

szczelnych (terenów zabudowanych i utwar-
dzonych) naleşy odprowadzać przez sieć ka-
nalizacji do wód lub urządzeń wodnych,  

b)  wody opadowe i roztopowe z pozostałego 
terenu naleşy odprowadzać bezpośrednio 
w grunt lub powierzchniowo, do wód lub 
urządzeń wodnych,  

c)  dopuszcza się gromadzenie wód opadowych 
i roztopowych z połaci dachowych do 
szczelnych zbiorników i wykorzystanie ich do 
celów związanych z utrzymaniem czystości 
na terenie oraz pielęgnacją zieleni,  

d)  ścieki opadowe z powierzchni zanieczysz-
czonych o trwałej nawierzchni, w szczegól-
ności z terenów usługowych oraz dróg 
i parkingów o powierzchni powyşej 0,1 ha, 
naleşy odprowadzać – po uprzednim oczysz-
czeniu do poziomu określonego w przepi-
sach odrębnych – przez sieć kanalizacji desz-
czowej do wód lub urządzeń wodnych,  

e)  dopuszcza się rozbudowę, przebudowę 
i modernizację urządzeń melioracyjnych  
(w tym rurowanie rowów melioracyjnych 
w niezbędnym zakresie) oraz sieci drenar-
skiej – w uzgodnieniu z ich zarządcą,  

f)  w przypadku kolizji urządzeń melioracyjnych 
oraz sieci drenarskiej z projektowanym za-
inwestowaniem terenu, kolidujące odcinki 
naleşy przebudować, a w przypadku ich 
uszkodzenia – dokonać całkowitej naprawy 
(w uzgodnieniu z zarządcą tych sieci),  

g)  w zagospodarowaniu terenów przylegają-
cych do urządzeń melioracji wodnych szcze-
gółowych oraz koryta rzeki Czarna Woda 
ustala się obowiązek zapewnienia dostępu 
do tych urządzeń oraz rzeki w sposób umoş-
liwiający prowadzenie prac konserwacyjno-
remontowych przy uşyciu sprzętu zmechani-
zowanego;  

4)  ustala się następujące warunki gospodarki od-
padami:  
a)  gospodarkę odpadami naleşy prowadzić 

zgodnie z gminnym programem gospodarki 
odpadami oraz przepisami odrębnymi,  

b)  wywóz odpadów komunalnych odbywać się 
będzie na zorganizowane składowisko odpa-
dów komunalnych,  

c)  w granicach terenu naleşy zapewnić miejsca 
na pojemniki i kontenery słuşące do czaso-
wego gromadzenia odpadów stałych,  

d)  odzysk lub unieszkodliwienie odpadów po-
wstałych w wyniku działalności gospodar-
czej odbywać się będzie zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi;  

5)  ustala się następujące warunki zaopatrzenia 
w energię elektryczną:  
a)  zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać 

się będzie z istniejącej sieci, z dopuszcze-
niem jej rozbudowy i modernizacji, w tym: 
budowy nowych odcinków sieci oraz lokali-
zacji stacji transformatorowych,  

b)  zakazuje się wznoszenia stacji transformato-
rowych słupowych oraz prowadzenia no-
wych odcinków napowietrznych linii elektro-
energetycznych – obowiązuje prowadzenie 
sieci w formie kabli wziemnych,  

c)  dopuszcza się prowadzenie kabli elektro-
energetycznych w liniach rozgraniczających 
dróg publicznych oznaczonych symbolami 
KDG, KDD1, KDD2, KDD3, KDD4, ciągów pie-
szo-jezdnych oznaczonych symbolami KPJ1 
i KPJ2 oraz dróg wewnętrznych nie wskaza-
nych na załączniku graficznym, dopuszczo-
nych przepisami szczegółowymi uchwały, 
w uzgodnieniu z zarządcą lub właścicielem 
terenu drogi,  

d)  w przypadku kolizji z projektowanym zain-
westowaniem terenu, istniejące odcinki na-
powietrznych sieci elektroenergetycznych 
naleşy skablować – w uzgodnieniu z zarząd-
cą tych sieci;  

6)  ustala się następujące warunki przesyłu 
i dystrybucji paliwa gazowego:  
a)  dopuszcza się budowę sieci gazowej i zaopa-

trzenie z niej obiektów zlokalizowanych na 
terenie, w przypadku zaistnienia technicz-
nych i ekonomicznych warunków dostarcza-
nia paliwa gazowego  

b)  budowa sieci gazowej i przyłączenie do niej 
obiektów przez przedsiębiorstwo energe-
tyczne naleşy prowadzić zgodnie z przepi-
sami odrębnymi;  

7)  ustala się następujące warunki zaopatrzenia 
w energię cieplną − obiekty w obszarze objętym 
planem zaopatrywane będą z indywidualnych 
lub grupowych ŝródeł zaopatrzenia w ciepło, 
w oparciu o ŝródła energii cieplnej o wysokiej 
sprawności grzewczej i niskiej emisji zanie-
czyszczeń do atmosfery;  

8)  ustala się następujące warunki zaopatrzenia 
w media telekomunikacyjne oraz teleinforma-
tyczne − dopuszcza się rozbudowę lub budowę 
nowej sieci telefonicznej oraz informatycznej 
kablowej i światłowodowej wyłącznie jako za-
głębionej pod powierzchnią terenu lub przesył 
sygnału drogą bezprzewodową.  

4.  Ustala się następujące zasady moderniza-
cji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:  
1)  ustala się:  

a)  obsługę komunikacyjną terenów z przyle-
głych dróg publicznych klasy dojazdowej 
(oznaczonych symbolem KDD) oraz poprzez 
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drogi wewnętrzne, które mają połączenie 
z systemem dróg publicznych,  

b)  obowiązek ukształtowania nawierzchni tere-
nu w sposób umoşliwiający ruch osób nie-
pełnosprawnych i osób z wózkami dla dzieci 
oraz przejazd rowerami;  

2)  dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów:  
a)  oznaczonych symbolami MN3 i MN6 - 

z przyległej ulicy klasy głównej w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 346, poprzez istniejące 
wjazdy na posesje,  

b)  oznaczonych symbolami MN2, MN5 i RZ2 - 
z przyległego ciągu pieszo jezdnego, ozna-
czonego symbolem KPJ1,  

c)  oznaczonych symbolami od MN1 do MN6 
oraz MWn − przez układ ulic dojazdowych 
oznaczonych symbolami od KDD1 do KDD3,  

d)  oznaczonego symbolem MU − z przyległej 
ulicy klasy dojazdowej oznaczonej symbo-
lem KDD2 oraz ciągu pieszo-jezdnego ozna-
czonego symbolem KPJ2,  

e)  oznaczonego symbolem RM − z przyległych 
ulic klasy dojazdowej oznaczonych symbo-
lami KDD2 i KDD4;  

3)  dla dróg wewnętrznych wydzielanych w grani-
cach poszczególnych terenów z zastrzeşeniem 
postanowień § 17. uchwały, ustala się:  
a)  minimalną szerokość w liniach rozgranicza-

jących 10 m,  
b)  minimalną szerokość jednego pasa jezdni 

2,5 m,  
c)  moşliwość realizacji nawierzchni drogi 

wewnętrznej jednoprzestrzennie, bez wy-
odrębniania jezdni i chodnika;  

4)  ustala się obowiązek zapewnienia miejsc posto-
jowych (w tym miejsc postojowych w gara-
şach), w ilości nie mniejszej niş:  
a)  dwa miejsca postojowe na jedno mieszka-

nie,  
b)  jedno miejsce postojowe na kaşde rozpoczę-

te 25 m2 powierzchni uşytkowej usług, w tym 
takşe zlokalizowanych w wyodrębnionej na 
ten cel części budynku mieszkalnego oraz 
nie mniej niş 2 miejsca postojowe.  

c)  jedno miejsce postojowe na jeden pokój ho-
telowy.  

5.  Ustala się następujące stawki procentowe 
stanowiące podstawę do określenia opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U z 2003r. Nr 80, poz. 717 
z póŝn. zm.):  
1)  dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami od MN1 do MN6, MWn, MU, U, RM 
− w wysokości 10%;  

2)  dla pozostałych terenów − w wysokości 1%.  

Rozdział 3 

Przepisy szczegółowe  

§ 7. 1.  Ustala się teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem MN1, dla którego obowiązuje prze-
znaczenie:  

1)  podstawowe − zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna;  

2)  uzupełniające:  
a)  usługi nieuciąşliwe, ograniczone do pracow-

ni, biur i gabinetów w ramach działalności 
gospodarczej, prowadzonej w wyodrębnio-
nej na ten cel części budynku, stanowiącej 
nie więcej niş 30% powierzchni całkowitej 
tego budynku,  

b)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  
c)  terenowe urządzenia komunikacji, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem dróg wewnętrz-
nych.  

2.  Ustala się dla terenu, o którym mowa 
w ust. 1, następujące parametry i wskaŝniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)  obowiązuje zabudowa w układzie wolno sto-
jącym;  

2)  maksymalna wysokość zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej nie moşe przekroczyć 
dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym par-
ter i poddasze uşytkowe) oraz 9 m;  

3)  obowiązuje dostosowanie zabudowy w  za-
kresie formy architektonicznej (w tym lokaliza-
cji, rozplanowania, skali, ukształtowania bryły 
budynku, poziomu posadowienia parteru, po-
działu otworów okiennych i drzwiowych oraz 
uşytych materiałów budowlanych) do histo-
rycznej zabudowy wsi (sprzed 1945 roku);  

4)  obowiązuje stosowanie dachówki ceramicznej 
w kolorze ceglastym;  

5)  geometrię dachu naleşy kształtować przy 
uwzględnieniu następujących zasad:  
a)  kąt nachylenia połaci dachowych zawiera-

jący się w przedziale 38o−45o,  
b)  połacie dachu symetryczne,  
c)  dachy strome: dwuspadowe, naczółkowe,  
d)  dopuszcza się elementy wzbogacające 

geometrię dachu, takie jak świetliki i lukar-
ny;  

6)  obowiązuje stosowanie stonowanej kolorysty-
ki elewacji (barwy pastelowe, o niskim nasy-
ceniu pigmentem), harmonizującej z otocze-
niem; kolorystyka powinna być zblişona do 
kolorów tradycyjnych materiałów budowla-
nych, takich jak drewno, kamień, cegła 
i dachówka ceramiczna,  

7)  obowiązuje dostosowanie ogrodzenia fronto-
wego (od strony ulicy) działki budowlanej do 
charakteru i wystroju elewacji ściany fronto-
wej budynku zlokalizowanego na tej działce;  

8)  zakazuje się stosowania okładzin elewacyj-
nych z tworzyw sztucznych (oblicówka z paneli 
winylowych, PVC lub podobnych) oraz od 
frontu działki ogrodzeń pełnych i ogrodzeń 
wykonanych z prefabrykowanych płyt beto-
nowych – dopuszcza się wyłącznie betonowe 
słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń 
systemowych lub pokrytych z zewnątrz okła-
dzinami elewacyjnymi z kamienia naturalne-
go, ceramiki lub okładzin imitujących te mate-
riały);  

9)  zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefo-
nii komórkowej, wolno stojących, telekomuni-
kacyjnych masztów antenowych, elektrowni 
wiatrowych oraz prowadzenia napowietrznych 
sieci elektroenergetycznych i telekomunika-
cyjnych;  
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10)  dopuszcza się umieszczanie wyłącznie tablic 
informacyjnych określających nazwę własną 
lub branşową oraz znak graficzny (logo), zwią-
zanych bezpośrednio z działalnością gospo-
darczą prowadzoną w ramach przeznaczenia 
uzupełniającego terenu oraz obiektów z nim 
związanych; tablice informacyjne, umieszcza-
ne w strefie wjazdu na działkę lub strefie wej-
ściowej budynku muszą być zgrupowane 
w pionie lub poziomie oraz muszą posiadać 
jednakowe wymiary i jednakowe tło;  

11)  zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych 
o treściach nie związanych bezpośrednio  
z przeznaczeniem podstawowym terenu oraz 
działalnością gospodarczą i administracyjną, 
prowadzoną w obiektach związanych z tym te-
renem;  

12)  zakazuje się umieszczania szyldów reklamo-
wych w pasie międzygzymsowym, nad parte-
rem obiektu;  

13)  maksymalny wskaŝnik zabudowy działki wy-
nosi 0.30;  

14)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej wynosi 50%;  

15)  wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy:  
a)  w odległości 6 m od granicy z terenem uli-

cy dojazdowej, oznaczonej symbolem 
KDD1, z zastrzeşeniem lit. b i c,  

b)  w odległości 4 m od granicy z terenem łąk 
i pastwisk oznaczonym symbolem RZ1, te-
renem wód powierzchniowych oznaczo-
nym symbolem WS oraz terenem urządzeń 
infrastruktury technicznej oznaczonym 
symbolem TI1;  

c)  w pozostałych przypadkach przebieg linii 
zabudowy naleşy ustalać w oparciu o rysu-
nek planu,  

16)  określa się elementy, które nie są regulowane 
przez wyznaczone na rysunku planu linie za-
budowy i które mogą przekraczać te linie za-
budowy w następujący sposób:  
a)  gzymsy −  nie więcej niş 0.20 m,  
b)  okapy – nie więcej niş 0.80 m,  
c)  nadwieszenia kondygnacji, wykusze, bal-

kony i galerie oraz inne części budynku 
wzbogacające architektonicznie i funkcjo-
nalnie jego elewację – nie więcej niş 1.50 m,  

d)  tarasy na poziomie parteru, schody ze-
wnętrzne, pochylnie i rampy – według lo-
kalnych uwarunkowań, nie więcej niş do 
granicy działki budowlanej, o ile przepisy 
szczegółowe uchwały dopuszczają zabu-
dowę na granicy działki;  

17)  ustala się następujące zasady lokalizowania 
budynków garaşowych i gospodarczych:  
a)  w przypadku budynku zwróconego ścianą 

bez otworów okiennych lub drzwiowych 
w stronę granicy sąsiedniej działki budow-
lanej dopuszcza się sytuowanie tej ściany 
bezpośrednio przy granicy działki, z zacho-
waniem odległości zabudowy od drogi, 
wyznaczonych obowiązującymi lub nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy,  

b)  w przypadku przylegania do siebie budyn-
ków gospodarczych i garaşy bezpośrednio 
przy granicy działki, obowiązuje dostoso-

wanie przylegających do siebie obiektów 
w zakresie wysokości, kubatury 
i ukształtowania połaci dachowych,  

c)  forma architektoniczna nowych budynków 
garaşowych i gospodarczych powinna na-
wiązywać do formy budynku mieszkalnego 
zlokalizowanego na działce,  

d)  dopuszcza się lokalizację murowanych lub 
drewnianych altan ogrodowych, zadaszeń 
i wiat,  

e)  zakazuje się lokalizowania obiektów gara-
şowych i gospodarczych licowanych blachą 
lub w formie metalowych kontenerów,  

f)  wysokość zabudowy garaşowej i gospo-
darczej nie moşe przekraczać 6 m,  

g)  dopuszcza się realizację budynków gara-
şowych lub gospodarczych przylegających 
do budynku mieszkalnego i przekrycie ich 
dachem płaskim – wyłącznie w przypadku, 
gdy ten dach będzie stanowił jednocześnie 
taras; w pozostałych przypadkach budynek 
garaşowy lub gospodarczy przylegający do 
budynku mieszkalnego naleşy przekryć da-
chem stromym o kącie nachylenia odpo-
wiadającym nachyleniu połaci dachu prze-
krywającego budynek mieszkalny (dopusz-
cza się dach jednospadowy);  

18)  dopuszcza się podział na działki budowlane, 
pod warunkiem zapewnienia kaşdej uzyskanej 
z podziału działce budowlanej:  
a)  minimalnej powierzchni wynoszącej 800 m2 

dla zabudowy wolno stojącej,  
b)  minimalnej szerokości frontu wynoszącej 

20 m dla zabudowy wolno stojącej,  
c)  dostępu do drogi publicznej lub drogi we-

wnętrznej, mającej połączenie z drogą pu-
bliczną,  

19)  wielkość działek przeznaczonych pod lokaliza-
cję urządzeń infrastruktury technicznej i ko-
munikacji naleşy ustalać w dostosowaniu do 
parametrów technicznych tych urządzeń 
i potrzeb ich obsługi;  

20)  wydzielenie działek pod drogi wewnętrzne 
musi nastąpić w sposób wyprzedzający 
w stosunku do wydzielenia działek budowla-
nych lub równocześnie z podziałem na działki 
budowlane;  

21)  dopuszcza się połączenie działek budowlanych 
w celu poprawy warunków ich zagospodaro-
wania, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

22)  linie rozgraniczające terenów określone na 
rysunku planu stanowią jednocześnie linie 
podziałów geodezyjnych.  

§ 8. 1.  Ustala się tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami MN2, MN3, MN5 i MN6, dla których 
obowiązuje przeznaczenie:  
1)  podstawowe:  

a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  
b)  zabudowa zagrodowa;  

2)  uzupełniające:  
a)  usługi nieuciąşliwe, ograniczone do pracow-

ni, biur i gabinetów w ramach działalności 
gospodarczej, prowadzonej w wyodrębnio-
nej na ten cel części budynku, stanowiącej 
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nie więcej niş 30% powierzchni całkowitej 
tego budynku,  

b)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  
c)  terenowe urządzenia komunikacji, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem dróg wewnętrz-
nych.  

2.  Ustala się dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące parametry i wskaŝniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)  obowiązuje zabudowa w układzie wolno sto-
jącym;  

2)  maksymalna wysokość zabudowy nie moşe 
przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych 
(w tym parter i poddasze uşytkowe) oraz 9 m;  

3)  maksymalny wskaŝnik zabudowy działki wy-
nosi 0.30;  

4)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej wynosi: 50% powierzchni działki;  

5)  terenie oznaczonym symbolem MN4 wyzna-
cza się obowiązującą linię zabudowy w odle-
głości 6 m od granicy z terenem ulicy dojaz-
dowej, oznaczonej symbolem KDD1;  

6)  wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy:  
a)  na terenach zabudowy jednorodzinnej 

oznaczonych symbolami MN3 i MN6 w od-
ległości 10 m od granicy z terenem drogi 
głównej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
346, oraz z terenem przeznaczonym na po-
szerzenie tej drogi oznaczonym symbolem 
KDG,  

b)  na terenach zabudowy jednorodzinnej 
oznaczonych symbolami MN2, MN3 w od-
ległości 6 m od granicy z terenem ulicy do-
jazdowej, oznaczonej symbolem KDD1, 
z zastrzeşeniem lit. d,  

c)  na terenach zabudowy jednorodzinnej 
oznaczonych symbolami MN3 i MN6 prze-
bieg linii zabudowy jest zmienny i naleşy 
go ustalać w oparciu o rysunek planu,  

d)  w pozostałych przypadkach przebieg linii 
zabudowy naleşy ustalać w oparciu o rysu-
nek planu;  

7)  w przypadku istniejących budynków, które 
posiadają inne niş ustalone w planie linie za-
budowy, dopuszcza się roboty budowlane po-
legające na:  
a)  remoncie oraz rozbiórce,  
b)  rozbudowie lub nadbudowie obiektu, 

zgodnie z przepisami szczegółowymi 
uchwały;  

8)  określa się elementy, które nie są regulowane 
przez wyznaczone na rysunku planu linie za-
budowy i które mogą przekraczać te linie za-
budowy w następujący sposób:  
a)  gzymsy − nie więcej niş 0.20 m,  
b)  okapy – nie więcej niş 0.80 m,  
c)  nadwieszenia kondygnacji, wykusze, bal-

kony i galerie oraz inne części budynku 
wzbogacające architektonicznie i funkcjo-
nalnie jego elewację – nie więcej niş 1.50 m,  

d)  tarasy na poziomie parteru, schody ze-
wnętrzne, pochylnie i rampy – według lo-
kalnych uwarunkowań, nie więcej niş do 
granicy działki budowlanej, o ile przepisy 
szczegółowe uchwały dopuszczają zabu-
dowę na granicy działki;  

9)  na terenie oznaczonym symbolem MN2 ustala 
się:  
a)  dostosowanie nowej zabudowy w zakresie 

formy architektonicznej (w tym lokalizacji, 
rozplanowania, skali, ukształtowania bryły 
budynku, poziomu posadowienia parteru, 
podziału otworów okiennych i drzwiowych 
oraz uşytych materiałów budowlanych) do 
historycznej zabudowy wsi (sprzed 1945 
roku),  

b)  stosowanie stonowanej kolorystyki elewa-
cji (barwy pastelowe, o niskim nasyceniu 
pigmentem), harmonizującej z otoczeniem; 
kolorystyka powinna być zblişona do kolo-
rów tradycyjnych materiałów budowla-
nych, takich jak drewno, kamień, cegła 
i dachówka ceramiczna,  

c)  stosowanie dachówki ceramicznej w kolo-
rze ceglastym,  

d)  kąt nachylenia połaci dachowych zawiera-
jący się w przedziale 38o−45o,  

e)  stosowanie dachów stromych (dwuspado-
wych lub naczółkowych), o symetrycznych 
połaciach dachu,  

f)  dopuszczenie elementów wzbogacających 
geometrię dachu, takich jak świetliki i lu-
karny,  

g)  dostosowanie ogrodzenia frontowego (od 
strony ulicy) działki budowlanej do charak-
teru i wystroju elewacji ściany frontowej 
budynku zlokalizowanego na tej działce,  

h)  zakaz stosowania okładzin elewacyjnych 
z tworzyw sztucznych (oblicówka z paneli 
winylowych, PVC lub podobnych) oraz od 
frontu działki ogrodzeń pełnych i ogrodzeń 
wykonanych z prefabrykowanych płyt be-
tonowych – dopuszcza się wyłącznie beto-
nowe słupki i podmurówki (w przypadku 
ogrodzeń systemowych lub pokrytych 
z zewnątrz okładzinami elewacyjnymi 
z kamienia naturalnego, ceramiki lub okła-
dzin imitujących te materiały),  

i)  zakaz lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowej, wolno stojących, telekomuni-
kacyjnych masztów antenowych, elektrow-
ni wiatrowych oraz prowadzenia napo-
wietrznych sieci elektroenergetycznych 
i telekomunikacyjnych,  

j)  dopuszczenie umieszczania wyłącznie ta-
blic informacyjnych określających nazwę 
własną lub branşową oraz znak graficzny 
(logo), związanych bezpośrednio z działal-
nością gospodarczą prowadzoną w ramach 
przeznaczenia uzupełniającego terenu oraz 
obiektów z nim związanych; tablice infor-
macyjne, umieszczane w strefie wjazdu na 
działkę lub strefie wejściowej budynku mu-
szą być zgrupowane w pionie lub poziomie 
oraz muszą posiadać jednakowe wymiary 
i jednakowe tło,  

k)  zakaz lokalizacji nośników reklamowych 
o treściach nie związanych bezpośrednio 
z przeznaczeniem podstawowym terenu 
oraz działalnością gospodarczą i admini-
stracyjną, prowadzoną w obiektach zwią-
zanych z tym terenem,  
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l)  zakaz umieszczania szyldów reklamowych 
w pasie międzygzymsowym, nad parterem 
obiektu;  

10)  ustala się następujące zasady lokalizowania 
budynków garaşowych, gospodarczych 
i inwentarskich:  
a)  w przypadku budynku zwróconego ścianą 

bez otworów okiennych lub drzwiowych 
w stronę granicy sąsiedniej działki budow-
lanej dopuszcza się sytuowanie tej ściany 
bezpośrednio przy granicy działki, z zacho-
waniem odległości zabudowy od drogi, 
wyznaczonych obowiązującymi lub nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy,  

b)  w przypadku przylegania do siebie budyn-
ków gospodarczych i garaşy bezpośrednio 
przy granicy działki, obowiązuje dostoso-
wanie przylegających do siebie obiektów 
w zakresie wysokości, kubatury i ukształ-
towania połaci dachowych,  

c)  forma architektoniczna nowych budynków 
garaşowych powinna nawiązywać do for-
my budynku mieszkalnego zlokalizowane-
go na działce,  

d)  dopuszcza się lokalizację murowanych lub 
drewnianych altan ogrodowych, zadaszeń 
i wiat,  

e)  zakazuje się lokalizowania obiektów gara-
şowych i gospodarczych licowanych blachą 
lub w formie metalowych kontenerów,  

f)  wysokość zabudowy garaşowej i gospo-
darczej nie moşe przekraczać 6 m,  

g)  dopuszcza się realizację budynków gospo-
darczych i inwentarskich przekrytych da-
chem stromym, symetrycznym, o kącie na-
chylenia połaci nie mniejszym niş 200 (do-
puszcza się dach jednospadowy);  

11)  dopuszcza się podział na działki budowlane, 
pod warunkiem zapewnienia kaşdej uzyskanej 
z podziału działce budowlanej:  
a)  minimalnej powierzchni wynoszącej 800 m2,  
b)  minimalnej szerokości frontu wynoszącej 

20 m,  
c)  bezpośredni dostępu do drogi publicznej 

lub drogi wewnętrznej, mającej połączenie 
z drogą publiczną, z dopuszczeniem moşli-
wości ustalenia słuşebności dojazdu na te-
renie oznaczonym symbolem MN5;  

12)  wielkość działek przeznaczonych pod lokaliza-
cję urządzeń infrastruktury technicznej i ko-
munikacji naleşy ustalać w dostosowaniu do 
parametrów technicznych tych urządzeń i po-
trzeb ich obsługi;  

13)  wydzielenie działek pod drogi wewnętrzne 
musi nastąpić w sposób wyprzedzający w sto-
sunku do wydzielenia działek budowlanych 
lub równocześnie z podziałem na działki bu-
dowlane;  

14)  dopuszcza się połączenie działek budowlanych 
w celu poprawy warunków ich zagospodaro-
wania, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

15)  linie rozgraniczające terenów określone na 
rysunku planu stanowią jednocześnie linie 
podziałów geodezyjnych.  

§ 9. 1.  Ustala się teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczony na rysunku pla-

nu symbolem MN4, dla którego obowiązuje prze-
znaczenie:  
1)  podstawowe:  

a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  
b)  zabudowa zagrodowa − jako zamienny spo-

sób przeznaczenia terenu,  
2)  uzupełniające:  

a)  usługi nieuciąşliwe, ograniczone do pracow-
ni, biur i gabinetów w ramach działalności 
gospodarczej, prowadzonej w wyodrębnio-
nej na ten cel części budynku, stanowiącej 
nie więcej niş 30% powierzchni całkowitej 
tego budynku,  

b)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  
c)  terenowe urządzenia komunikacji, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem dróg wewnętrz-
nych.  

2.  Ustala się dla terenów, o których mowa 
w ust.1, następujące parametry i wskaŝniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)  obowiązuje zabudowa w układzie wolno sto-
jącym;  

2)  maksymalna wysokość zabudowy nie moşe 
przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych 
(w tym parter i poddasze uşytkowe) oraz 9 m;  

3)  maksymalny wskaŝnik zabudowy działki wy-
nosi: 0.30 dla zabudowy wolno stojącej oraz 
0.35 dla zabudowy bliŝniaczej;  

4)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej wynosi 50% powierzchni działki;  

5)  wyznacza się obowiązującą linię zabudowy 
w odległości 6 m od granicy z terenami ulic 
dojazdowych, oznaczonych symbolami KDD1 
i KDD2 oraz zgodnie z przebiegiem linii zabu-
dowy na rysunku planu;  

6)  w przypadku istniejących budynków, które 
posiadają inne niş ustalone w planie linie za-
budowy lub inne parametry (w szczególności 
geometrię dachu) dopuszcza się roboty bu-
dowlane polegające na:  
a)  remoncie oraz rozbiórce,  
b)  rozbudowie lub nadbudowie obiektu, 

zgodnie z przepisami szczegółowymi 
uchwały;  

7)  określa się elementy, które nie są regulowane 
przez wyznaczone na rysunku planu linie za-
budowy i które mogą przekraczać te linie za-
budowy w następujący sposób:  
a)  gzymsy − nie więcej niş 0.20 m,  
b)  okapy – nie więcej niş 0.80 m,  
c)  nadwieszenia kondygnacji, wykusze, bal-

kony i galerie oraz inne części budynku 
wzbogacające architektonicznie i funkcjo-
nalnie jego elewację – nie więcej niş  
1.50 m,  

d)  tarasy na poziomie parteru, schody ze-
wnętrzne, pochylnie i rampy – według lo-
kalnych uwarunkowań, nie więcej niş do 
granicy działki budowlanej, o ile przepisy 
szczegółowe uchwały dopuszczają zabu-
dowę na granicy działki;  

8)  ustala się następujące zasady lokalizowania 
budynków garaşowych i gospodarczych:  
a)  w przypadku budynku zwróconego ścianą 

bez otworów okiennych lub drzwiowych 
w stronę granicy sąsiedniej działki budow-
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lanej dopuszcza się sytuowanie tej ściany 
bezpośrednio przy granicy działki, 
z zachowaniem odległości zabudowy od 
drogi, wyznaczonych obowiązującymi lub 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,  

b)  w przypadku przylegania do siebie budyn-
ków gospodarczych i garaşy bezpośrednio 
przy granicy działki, obowiązuje dostoso-
wanie przylegających do siebie obiektów 
w zakresie wysokości, kubatury i ukształ-
towania połaci dachowych,  

c)  forma architektoniczna nowych budynków 
garaşowych i gospodarczych powinna na-
wiązywać do formy budynku mieszkalnego 
zlokalizowanego na działce,  

d)  dopuszcza się lokalizację murowanych lub 
drewnianych altan ogrodowych, zadaszeń 
i wiat,  

e)  zakazuje się lokalizowania obiektów gara-
şowych i gospodarczych licowanych blachą 
lub w formie metalowych kontenerów,  

f)  wysokość zabudowy garaşowej i gospo-
darczej nie moşe przekraczać 6 m,  

g)  dopuszcza się realizację budynków gara-
şowych lub gospodarczych przylegających 
do budynku mieszkalnego i przekrycie ich 
dachem płaskim – wyłącznie w przypadku, 
gdy ten dach będzie stanowił jednocześnie 
taras; w pozostałych przypadkach budynek 
garaşowy lub gospodarczy przylegający do 
budynku mieszkalnego naleşy przekryć da-
chem stromym o kącie nachylenia odpo-
wiadającym nachyleniu połaci dachu prze-
krywającego budynek mieszkalny (dopusz-
cza się dach jednospadowy);  

9)  dopuszcza się podział na działki budowlane, 
pod warunkiem zapewnienia kaşdej uzyskanej 
z podziału działce budowlanej:  
a)  minimalnej powierzchni wynoszącej 800 m2,  
b)  minimalnej szerokości frontu wynoszącej 

20 m,  
c)  dostępu do drogi publicznej lub drogi we-

wnętrznej, mającej połączenie z drogą pu-
bliczną;  

10)  wielkość działek przeznaczonych pod lokaliza-
cję urządzeń infrastruktury technicznej i ko-
munikacji naleşy ustalać w dostosowaniu do 
parametrów technicznych tych urządzeń 
i potrzeb ich obsługi;  

11)  wydzielenie działek pod drogi wewnętrzne 
musi nastąpić w sposób wyprzedzający 
w stosunku do wydzielenia działek budowla-
nych lub równocześnie z podziałem na działki 
budowlane;  

12)  dopuszcza się połączenie działek budowlanych 
w celu poprawy warunków ich zagospodaro-
wania, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

13)  linie rozgraniczające terenów określone na 
rysunku planu stanowią jednocześnie linie 
podziałów geodezyjnych.  

§ 10. 1.  Ustala się teren zabudowy wieloro-
dzinnej niskiej, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem MWn, dla którego obowiązuje przeznacze-
nie:  
1)  podstawowe – zabudowa wielorodzinna niska;  
2)  uzupełniające:  

a)  usługi nieuciąşliwe, ograniczone do pracow-
ni, biur i gabinetów w ramach działalności 
gospodarczej, prowadzonej w wyodrębnio-
nej na ten cel części budynku, stanowiącej 
nie więcej niş 30% powierzchni całkowitej 
tego budynku,  

b)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.  
2.  Ustala się dla terenu, o którym mowa 

w ust. 1, następujące parametry i wskaŝniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  
1)  obowiązuje zabudowa w układzie wolno stoją-

cym;  
2)  ustala się wyłącznie jeden (istniejący) budynek 

mieszkalny w granicach terenu, w stosunku do 
którego obowiązuje utrzymanie w dotychczas 
zachowanej, historycznej formie (w zakresie 
bryły, wysokości oraz materiałów uşytych na 
elewacji i dachu budynku);  

3)  maksymalny wskaŝnik zabudowy działki wynosi 
0.35;  

4)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej ustala się na 35% powierzchni działki;  

5)  wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu;  

6)  określa się elementy, które nie są regulowane 
przez wyznaczone na rysunku planu linie zabu-
dowy i które mogą przekraczać te linie zabudo-
wy w następujący sposób:  
a)  gzymsy − nie więcej niş 0.20 m,  
b)  okapy – nie więcej niş 0.80 m,  
c)  nadwieszenia kondygnacji, wykusze, balkony 

i galerie oraz inne części budynku wzbogaca-
jące architektonicznie i funkcjonalnie jego 
elewację – nie więcej niş 1.50 m,  

d)  tarasy na poziomie parteru, schody ze-
wnętrzne, pochylnie i rampy – według lokal-
nych uwarunkowań, nie więcej niş do grani-
cy działki budowlanej, o ile przepisy szczegó-
łowe uchwały dopuszczają zabudowę na 
granicy działki;  

7)  ustala się następujące zasady lokalizowania 
budynków garaşowych i gospodarczych:  
a)  w przypadku budynku zwróconego ścianą 

bez otworów okiennych lub drzwiowych 
w stronę granicy sąsiedniej działki budowla-
nej dopuszcza się sytuowanie tej ściany bez-
pośrednio przy granicy działki, z zachowa-
niem odległości zabudowy od drogi, wyzna-
czonych obowiązującymi lub nieprzekraczal-
nymi liniami zabudowy,  

b)  forma architektoniczna nowych budynków 
garaşowych i gospodarczych powinna na-
wiązywać do formy budynku mieszkalnego 
zlokalizowanego na działce,  

c)  dopuszcza się lokalizację murowanych lub 
drewnianych altan ogrodowych, zadaszeń 
i wiat,  

d)  zakazuje się lokalizowania obiektów garaşo-
wych i gospodarczych licowanych blachą lub 
w formie metalowych kontenerów,  

e)  wysokość zabudowy garaşowej i gospodar-
czej nie moşe przekraczać 6 m;  

8)  zakazuje się podziału na działki budowlane, za 
wyjątkiem wydzielania działek przeznaczonych 
pod lokalizację urządzeń infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji – wielkość tych działek na-
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leşy ustalać w dostosowaniu do parametrów 
technicznych tych urządzeń i potrzeb ich obsłu-
gi.  

§ 11. 1.  Ustala się teren zabudowy mieszka-
niowo-usługowej, oznaczony na rysunku planu 
symbolem MU, dla którego obowiązuje przezna-
czenie:  
1)  podstawowe – zabudowa mieszkaniowo-usłu-

gowa, takşe z uwzględnieniem usług turystyki 
(hotel, motel, schronisko) i gastronomii;  

2)  uzupełniające:  
a)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  
b)  terenowe urządzenia komunikacji.  

2.  Ustala się dla terenu, o którym mowa 
w ust. 1, następujące zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego:  
1)  zakazuje się, z zastrzeşeniem pkt 2, lokalizacji 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko:  
a)  mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko,  
b)  mogących potencjalnie znacząco oddziały-

wać na środowisko, jeşeli obowiązek oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowi-
sko zostanie stwierdzony przez organ wła-
ściwy do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach;  

2)  dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć polega-
jących na budowie dróg oraz sieci infrastruktury 
technicznej;  

3)  zakazuje się prowadzenia działalności gospo-
darczej związanej ze skupem, przetwarzaniem 
i odzyskiem odpadów (ze szczególnym 
uwzględnieniem złomu i części pojazdów sa-
mochodowych), z zastrzeşeniem pkt 4;  

4)  dla placówek handlowych oferujących artykuły 
podlegające obowiązkowi odzysku lub uniesz-
kodliwienia, w tym: opakowań wielokrotnego 
uşytku i odpadów opakowaniowych po środ-
kach niebezpiecznych, zuşytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego, akumulatorów 
i baterii, dopuszcza się lokalizację punktów 
przyjmowania i skupu tych odpadów;  

3.  Ustala się dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące parametry i wskaŝniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  
1)  obowiązuje zabudowa w układzie wolno stoją-

cym;  
2)  obowiązuje nawiązanie formą architektoniczną 

(w tym rozplanowaniem, skalą, ukształtowa-
niem bryły budynku, poziomem posadowienia 
parteru, podziałem otworów okiennych  
i drzwiowych oraz kolorystyką i uşytymi mate-
riałami budowlanymi) do budynku zlokalizowa-
nego na działce nr 38, w granicach terenu ozna-
czonego symbolem MWn;  

3)  w przypadku budynków garaşowych i gospo-
darczych zwróconych ścianą bez otworów 
okiennych lub drzwiowych w stronę granicy są-
siedniej działki budowlanej, dopuszcza się sytu-
owanie tej ściany bezpośrednio przy granicy 
działki, z zachowaniem odległości zabudowy od 
drogi, wyznaczonych obowiązującymi lub nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy;  

4)  maksymalna wysokość zabudowy nie moşe 
przekroczyć trzech kondygnacji nadziemnych 
(w tym parter, piętro i poddasze uşytkowe) 
oraz 12 m;  

5)  maksymalny poziom posadowienia parteru 
wynosi +0.40 m;  

6)  ustala się następujące zasady lokalizowania 
budynków garaşowych i gospodarczych:  
a)  w przypadku budynku zwróconego ścianą 

bez otworów okiennych lub drzwiowych 
w stronę granicy sąsiedniej działki budow-
lanej dopuszcza się sytuowanie tej ściany 
bezpośrednio przy granicy działki, z zacho-
waniem odległości zabudowy od drogi, 
wyznaczonych obowiązującymi lub nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy,  

b)  w przypadku przylegania do siebie budyn-
ków gospodarczych i garaşy bezpośrednio 
przy granicy działki, obowiązuje dostoso-
wanie przylegających do siebie obiektów 
w zakresie wysokości, kubatury i ukształ-
towania połaci dachowych,  

c)  forma architektoniczna nowych budynków 
garaşowych i gospodarczych powinna na-
wiązywać do formy budynku mieszkalnego 
zlokalizowanego na działce,  

d)  dopuszcza się lokalizację murowanych lub 
drewnianych altan ogrodowych, zadaszeń 
i wiat,  

e)  zakazuje się lokalizowania obiektów gara-
şowych i gospodarczych licowanych blachą 
lub w formie metalowych kontenerów,  

f)  wysokość zabudowy do 6 m,  
g)  dopuszcza się realizację budynków gara-

şowych lub gospodarczych przylegających 
do budynku przeznaczenia podstawowego 
i przekrycie ich dachem płaskim – wyłącz-
nie w przypadku, gdy ten dach będzie sta-
nowił jednocześnie taras; w pozostałych 
przypadkach budynek garaşowy lub go-
spodarczy przylegający do budynku prze-
znaczenia podstawowego naleşy przekryć 
dachem stromym o kącie nachylenia od-
powiadającym nachyleniu połaci dachu 
przekrywającego budynek przeznaczenia 
podstawowego (dopuszcza się dach jedno-
spadowy);  

7)  wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy:  
a)  w odległości 6 m od granicy terenu zabu-

dowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczo-
nego symbolem MU z terenem drogi do-
jazdowej, oznaczonej symbolem KDD2,  

b)  w odległości 4 m od granicy z terenem:  
− ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonym 

symbolem KPJ2,  
− infrastruktury technicznej, oznaczonym 

symbolem TI2;  
8)  określa się elementy, które nie są regulowane 

przez wyznaczone na rysunku planu linie za-
budowy i które mogą przekraczać te linie za-
budowy w następujący sposób:  
a)  gzymsy − nie więcej niş 0.20 m,  
b)  okapy – nie więcej niş 0.80 m,  
c)  nadwieszenia kondygnacji, wykusze, bal-

kony i galerie oraz inne części budynku 
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wzbogacające architektonicznie i funkcjo-
nalnie jego elewację – nie więcej niş 1.50 m,  

d)  tarasy na poziomie parteru, schody ze-
wnętrzne, pochylnie i rampy – według lo-
kalnych uwarunkowań, nie więcej niş do 
granicy działki budowlanej, o ile przepisy 
szczegółowe uchwały dopuszczają zabu-
dowę na granicy działki;  

9)  wielkość działek przeznaczonych pod lokaliza-
cję urządzeń infrastruktury technicznej i ko-
munikacji naleşy ustalać w dostosowaniu do 
parametrów technicznych tych urządzeń 
i potrzeb ich obsługi;  

10)  dopuszcza się połączenie przyległych działek 
budowlanych w celu poprawy warunków ich 
zagospodarowania, zgodnie z przepisami od-
rębnymi;  

11)  linie rozgraniczające terenów określone na 
rysunku planu stanowią jednocześnie linie 
podziałów geodezyjnych;  

12)  maksymalny wskaŝnik zabudowy działki wy-
nosi 0.40;  

13)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej dla terenu ustala się na 30% po-
wierzchni działki.  

§ 12. 1.  Ustala się teren zabudowy usługowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem U, dla 
którego obowiązuje przeznaczenie:  
1)  podstawowe − zabudowa usługowa, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem budynków zamieszka-
nia zbiorowego (w tym: hotel, motel, zajazd), 
usług gastronomii, bankowości, biur, sal konfe-
rencyjnych, usług sportu, rekreacji oraz rehabili-
tacji (w tym: sale fitness, siłownie, baseny, hale 
sportowe, boiska, zespoły odnowy biologicz-
nej), wraz z urządzeniami towarzyszącymi;  

2)  uzupełniające:  
a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  
b)  mieszkania towarzyszące,  
c)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.  

2.  Ustala się dla terenu, o którym mowa 
w ust.1, następujące parametry i wskaŝniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)  obowiązuje zabudowa w układzie wolno sto-
jącym;  

2)  dla budynku lub budynków wyeksponowa-
nych od strony drogi wojewódzkiej nr 346 
(zlokalizowanych w polu zabudowy o głębo-
kości 20 m w kierunku południowym od wy-
znaczonej na rysunku planu linii zabudowy 
biegnącej wzdłuş tej drogi wojewódzkiej nr 
346) obowiązuje nawiązanie formą architekto-
niczną (w tym rozplanowaniem, skalą, ukształ-
towaniem bryły budynku, poziomem posado-
wienia parteru, podziałem otworów okiennych 
i drzwiowych oraz kolorystyką i uşytymi mate-
riałami budowlanymi) do budynku zlokalizo-
wanego na działce nr 38, w granicach terenu 
oznaczonego symbolem MWn;  

3)  dla budynków nie wymienionych w pkt 2 
obowiązuje dostosowanie ich w zakresie for-
my architektonicznej (w tym lokalizacji, roz-
planowania, skali, ukształtowania bryły bu-
dynku, poziomu posadowienia parteru, po-
działu otworów okiennych i drzwiowych oraz 

uşytych materiałów budowlanych) do histo-
rycznej zabudowy wsi (sprzed 1945 roku), 
z zastrzeşeniem pkt 4;  

4)  w przypadku realizacji obiektów sportowo-
rekreacyjnych związanych z przeznaczeniem 
podstawowym terenu, wymagających prze-
krycia dachem o rozpiętości konstrukcji prze-
kraczającym 8 m, dopuszcza się stosowanie 
dachu płaskiego oraz innych form dachu oraz 
jego pokrycia (takie jak: przeszklenia struktu-
ralne, blacha tytanowa), pod warunkiem:  
a)  zlokalizowania ich w głębi terenu, nie blişej 

niş 20 m od wyznaczonej na rysunku planu 
linii zabudowy biegnącej wzdłuş tej drogi 
wojewódzkiej nr 346 (budynki nie mogą 
być wyeksponowane od strony drogi wo-
jewódzkiej nr 346),  

b)  przesłonięcia ich budynkiem spełniającym 
warunki określone w pkt 2, zlokalizowanym 
równolegle do wyznaczonej na rysunku 
planu linii zabudowy biegnącej wzdłuş 
drogi wojewódzkiej nr 346;  

5)  maksymalna wysokość zabudowy nie moşe 
przekroczyć:  
a)  trzech kondygnacji nadziemnych (w tym 

parter, piętro i poddasze uşytkowe) oraz 12 
m dla zabudowy usługowej,  

b)  dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym 
parter i poddasze uşytkowe) oraz 9 m, dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
realizowanej w ramach przeznaczenia uzu-
pełniającego terenu;  

6)  maksymalny wskaŝnik zabudowy działki wy-
nosi 0.35;  

7)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej wynosi 20%;  

8)  wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy:  
a)  w odległości 10 m od granicy z terenem 

przeznaczonym na poszerzenie drogi 
głównej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
346, oznaczonym symbolem KDG,  

b)  w odległości 6 m od granicy z terenem uli-
cy dojazdowej, oznaczonej symbolem 
KDD1,  

c)  w odległości 4 m od granicy z terenem 
wód powierzchniowych, oznaczonym sym-
bolem WS;  

9)  określa się elementy, które nie są regulowane 
przez wyznaczone na rysunku planu linie za-
budowy i które mogą przekraczać te linie za-
budowy w następujący sposób:  
a)  gzymsy − nie więcej niş 0.20 m,  
b)  okapy – nie więcej niş 0.80 m,  
c)  nadwieszenia kondygnacji, wykusze, bal-

kony i galerie oraz inne części budynku 
wzbogacające architektonicznie i funkcjo-
nalnie jego elewację – nie więcej niş  
1.50 m,  

d)  tarasy na poziomie parteru, schody ze-
wnętrzne, pochylnie i rampy – według lo-
kalnych uwarunkowań, nie więcej niş do 
granicy działki budowlanej, o ile przepisy 
szczegółowe uchwały dopuszczają zabu-
dowę na granicy działki,  

10)  obowiązuje stosowanie stonowanej kolorysty-
ki elewacji (barwy pastelowe, o niskim nasy-
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ceniu pigmentem), harmonizującej z otocze-
niem; kolorystyka powinna być zblişona do 
kolorów tradycyjnych materiałów budowla-
nych, takich jak drewno, kamień, cegła 
i dachówka ceramiczna;  

11)  obowiązuje stosowanie dachówki ceramicznej 
w kolorze ceglastym;  

12)  geometrię dachu naleşy kształtować przy 
uwzględnieniu następujących zasad:  
a)  kąt nachylenia połaci dachowych zawiera-

jący się w przedziale 38o−45o,  
b)  połacie dachu symetryczne,  
c)  dachy strome: dwuspadowe, naczółkowe,  
d)  dopuszcza się elementy wzbogacające 

geometrię dachu, takie jak świetliki i lukar-
ny;  

13)  obowiązuje dostosowanie ogrodzenia fronto-
wego (od strony ulicy) działki budowlanej do 
charakteru i wystroju elewacji ściany fronto-
wej budynku zlokalizowanego na tej działce;  

14)  zakazuje się stosowania okładzin elewacyj-
nych z tworzyw sztucznych (oblicówka z paneli 
winylowych, PVC lub podobnych) oraz od 
frontu działki ogrodzeń pełnych i ogrodzeń 
wykonanych z prefabrykowanych płyt beto-
nowych – dopuszcza się wyłącznie betonowe 
słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń 
systemowych lub pokrytych z zewnątrz okła-
dzinami elewacyjnymi z kamienia naturalne-
go, ceramiki lub okładzin imitujących te mate-
riały);  

15)  zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefo-
nii komórkowej, wolno stojących, telekomuni-
kacyjnych masztów antenowych, elektrowni 
wiatrowych oraz prowadzenia napowietrznych 
sieci elektroenergetycznych i telekomunika-
cyjnych;  

16)  dopuszcza się umieszczanie wyłącznie tablic 
informacyjnych określających nazwę własną 
lub branşową oraz znak graficzny (logo), zwią-
zanych bezpośrednio z działalnością gospo-
darczą prowadzoną w ramach przeznaczenia 
uzupełniającego terenu oraz obiektów z nim 
związanych; tablice informacyjne, umieszcza-
ne w strefie wjazdu na działkę lub strefie wej-
ściowej budynku muszą być zgrupowane 
w pionie lub poziomie oraz muszą posiadać 
jednakowe wymiary i jednakowe tło;  

17)  zakazuje się lokalizacji nośników reklamowych 
o treściach niezwiązanych bezpośrednio 
z przeznaczeniem podstawowym terenu oraz 
działalnością gospodarczą i administracyjną, 
prowadzoną w obiektach związanych z tym te-
renem;  

18)  ustala się następujące zasady lokalizowania 
budynków garaşowych i gospodarczych:  
a)  w przypadku budynku zwróconego ścianą 

bez otworów okiennych lub drzwiowych 
w stronę granicy sąsiedniej działki budow-
lanej dopuszcza się sytuowanie tej ściany 
bezpośrednio przy granicy działki, z zacho-
waniem odległości zabudowy od drogi, 
wyznaczonych obowiązującymi lub nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy,  

b)  w przypadku przylegania do siebie budyn-
ków gospodarczych i garaşy bezpośrednio 

przy granicy działki, obowiązuje dostoso-
wanie przylegających do siebie obiektów 
w zakresie wysokości, kubatury i ukształ-
towania połaci dachowych,  

c)  forma architektoniczna nowych budynków 
garaşowych i gospodarczych powinna na-
wiązywać do formy budynku mieszkalnego 
zlokalizowanego na działce,  

d)  dopuszcza się lokalizację murowanych lub 
drewnianych altan ogrodowych, zadaszeń 
i wiat,  

e)  zakazuje się lokalizowania obiektów gara-
şowych i gospodarczych licowanych blachą 
lub w formie metalowych kontenerów,  

f)  wysokość zabudowy garaşowej i gospo-
darczej nie moşe przekraczać 6 m,  

g)  dopuszcza się realizację budynków gara-
şowych lub gospodarczych przylegających 
do budynku mieszkalnego i przekrycie ich 
dachem płaskim – wyłącznie w przypadku, 
gdy ten dach będzie stanowił jednocześnie 
taras; w pozostałych przypadkach budynek 
garaşowy lub gospodarczy przylegający do 
budynku mieszkalnego naleşy przekryć da-
chem stromym o kącie nachylenia odpo-
wiadającym nachyleniu połaci dachu prze-
krywającego budynek mieszkalny (dopusz-
cza się dach jednospadowy);  

19)  dopuszcza się podział na działki budowlane, 
pod warunkiem zapewnienia kaşdej uzyskanej 
z podziału działce budowlanej:  
a)  minimalnej powierzchni wynoszącej 800 m2 

dla zabudowy wolno stojącej,  
b)  minimalnej szerokości frontu wynoszącej 

20 m dla zabudowy wolno stojącej,  
c)  dostępu do drogi publicznej lub drogi we-

wnętrznej, mającej połączenie z drogą pu-
bliczną;  

20)  wielkość działek przeznaczonych pod lokaliza-
cję urządzeń infrastruktury technicznej i ko-
munikacji naleşy ustalać w dostosowaniu do 
parametrów technicznych tych urządzeń 
i potrzeb ich obsługi;  

21)  wydzielenie działek pod drogi wewnętrzne 
musi nastąpić w sposób wyprzedzający w sto-
sunku do wydzielenia działek budowlanych 
lub równocześnie z podziałem na działki bu-
dowlane;  

22)  dopuszcza się połączenie działek budowlanych 
w celu poprawy warunków ich zagospodaro-
wania, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

23)  linie rozgraniczające terenów określone na 
rysunku planu stanowią jednocześnie linie 
podziałów geodezyjnych.  

§ 13. 1.  Ustala się teren zabudowy zagrodo-
wej, oznaczony na rysunku planu symbolem RM, 
dla którego obowiązuje przeznaczenie:  
1)  podstawowe:  

a)  zabudowa zagrodowa,  
b)  obsługa produkcji w gospodarstwach rol-

nych,  
c)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna − 

jako zamienny sposób przeznaczenia terenu;  
2)  uzupełniające:  
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a)  usługi nieuciąşliwe, ograniczone do pra-
cowni, biur i gabinetów w ramach działal-
ności gospodarczej, prowadzonej w wyod-
rębnionej na ten cel części budynku, sta-
nowiącej nie więcej niş 30% powierzchni 
całkowitej tego budynku – w przypadku 
wprowadzenia zamiennego sposobu prze-
znaczenia terenu, o którym mowa w pkt 1 
lit. c,  

b)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  
c)  terenowe urządzenia komunikacji.  
2.  Ustala się dla terenu, o którym mowa 

w ust.1, następujące zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej – wyznacza się, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu obiekt o walorach zabytkowych 
(budynek naleşący do dawnego zespołu folwarcz-
nego), wskazany do objęcia ochroną konserwator-
ską, w odniesieniu do którego obowiązuje:  
1)  utrzymanie budynku w dotychczas zachowanej, 

historycznej formie (w zakresie bryły, wysokości 
oraz materiałów uşytych na elewacji budynku);  

2)  pokrycie dachu dachówką ceramiczną w kolorze 
ceglastym;  

3.  Ustala się dla terenu, o którym mowa 
w ust.1, następujące parametry i wskaŝniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)  obowiązuje zabudowa w układzie wolno sto-
jącym lub w formie zwartego układu budyn-
ków (mieszkalnych, gospodarczych, magazy-
nowych i produkcyjnych), tworzącego we-
wnętrzny dziedziniec;  

2)  maksymalna wysokość nowej zabudowy:  
a)  mieszkaniowej nie moşe przekroczyć 

dwóch kondygnacji nadziemnych (w tym 
parter i poddasze uşytkowe) oraz 9 m,  

b)  gospodarczej, magazynowej i produkcyjnej 
nie moşe być większa niş 12 m;  

3)  zakazuje się zwiększania wysokości istnieją-
cych budynków;  

4)  maksymalny wskaŝnik zabudowy działki wy-
nosi: 0.35;  

5)  minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej wynosi 35% powierzchni działki;  

6)  wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy:  
a)  w odległości 10 m od granicy z terenem drogi 

głównej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346,  
b)  w odległości 6 m od granicy z terenem ulicy 

dojazdowej, oznaczonej symbolem KDD4,  
c)  w pozostałych przypadkach przebieg linii za-

budowy naleşy ustalać w oparciu o rysunek 
planu;  

7)  w przypadku istniejących budynków, które 
posiadają inne niş ustalone w planie linie za-
budowy lub inne parametry (w szczególności 
geometrię dachu) dopuszcza się roboty bu-
dowlane polegające na:  
a)  remoncie oraz rozbiórce,  
b)  rozbudowie lub nadbudowie obiektu, 

zgodnie z przepisami szczegółowymi 
uchwały;  

8)  określa się elementy, które nie są regulowane 
przez wyznaczone na rysunku planu linie za-
budowy i które mogą przekraczać te linie za-
budowy w następujący sposób:  
a)  gzymsy − nie więcej niş 0.20 m,  

b)  okapy – nie więcej niş 0.80 m,  
c)  nadwieszenia kondygnacji, wykusze, balkony 

i galerie oraz inne części budynku wzbogaca-
jące architektonicznie i funkcjonalnie jego 
elewację – nie więcej niş 1.50 m,  

d)  tarasy na poziomie parteru, schody zewnętrz-
ne, pochylnie i rampy – według lokalnych 
uwarunkowań, nie więcej niş do granicy dział-
ki budowlanej, o ile przepisy szczegółowe 
uchwały dopuszczają zabudowę na granicy 
działki;  

9)  ustala się następujące zasady lokalizowania 
budynków garaşowych i gospodarczych:  

a)  w przypadku budynku zwróconego ścianą bez 
otworów okiennych lub drzwiowych w stronę 
granicy sąsiedniej działki budowlanej dopusz-
cza się sytuowanie tej ściany bezpośrednio 
przy granicy działki, z zachowaniem odległości 
zabudowy od drogi, wyznaczonych obowiązu-
jącymi lub nieprzekraczalnymi liniami zabu-
dowy,  

b)  w przypadku przylegania do siebie budynków 
gospodarczych i garaşy bezpośrednio przy 
granicy działki, obowiązuje dostosowanie 
przylegających do siebie obiektów w zakresie 
wysokości, kubatury i ukształtowania połaci 
dachowych,  

c)  forma architektoniczna nowych budynków ga-
raşowych i gospodarczych powinna nawiązy-
wać do formy budynku mieszkalnego zlokali-
zowanego na działce,  

d)  dopuszcza się lokalizację murowanych lub 
drewnianych altan ogrodowych, zadaszeń 
i wiat,  

e)  zakazuje się lokalizowania obiektów garaşo-
wych i gospodarczych licowanych blachą lub 
w formie metalowych kontenerów,  

f)  wysokość zabudowy garaşowej i gospodarczej 
nie moşe przekraczać 6 m,  

g)  dopuszcza się realizację budynków garaşo-
wych lub gospodarczych przylegających do 
budynku mieszkalnego i przekrycie ich da-
chem płaskim – wyłącznie w przypadku, gdy 
ten dach będzie stanowił jednocześnie taras; 
w pozostałych przypadkach budynek garaşo-
wy lub gospodarczy przylegający do budynku 
mieszkalnego naleşy przekryć dachem stro-
mym o kącie nachylenia odpowiadającym na-
chyleniu połaci dachu przekrywającego budy-
nek mieszkalny (dopuszcza się dach jedno-
spadowy);  

10)  dopuszcza się podział na działki budowlane, 
pod warunkiem zapewnienia kaşdej uzyskanej 
z podziału działce budowlanej:  
a)  minimalnej powierzchni wynoszącej 800 m2,  
b)  minimalnej szerokości frontu wynoszącej 

20 m,  
c)  dostępu do drogi publicznej lub drogi we-

wnętrznej, mającej połączenie z drogą pu-
bliczną;  

11)  wielkość działek przeznaczonych pod lokaliza-
cję urządzeń infrastruktury technicznej i ko-
munikacji naleşy ustalać w dostosowaniu do 
parametrów technicznych tych urządzeń 
i potrzeb ich obsługi;  
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12)  wydzielenie działek pod drogi wewnętrzne 
musi nastąpić w sposób wyprzedzający w sto-
sunku do wydzielenia działek budowlanych 
lub równocześnie z podziałem na działki bu-
dowlane;  

13)  dopuszcza się połączenie działek budowlanych 
w celu poprawy warunków ich zagospodaro-
wania, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

14)  linie rozgraniczające terenów określone na 
rysunku planu stanowią jednocześnie linie 
podziałów geodezyjnych.  

§ 14. 1.  Ustala się tereny łąk i pastwisk, ozna-
czone na rysunku planu symbolami RZ1, RZ2 
i RZ3, dla których obowiązuje przeznaczenie:  
1)  podstawowe – teren łąk i pastwisk;  
2)  równorzędne – na terenie oznaczonym symbo-

lem RZ3:  
a)  zieleń urządzona,  
b)  terenowe urządzenia komunikacji;  

3)  uzupełniające − sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej.  

2.  Ustala się, dla terenów, o których mowa 
w ust. 1, następujące parametry i wskaŝniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  
1)  ustala się zakaz:  

a)  zabudowy terenu, z zastrzeşeniem pkt 2,  
b)  wykonywania robót oraz czynności, które 

mogą utrudnić ochronę przed powodzią,  
c)  dokonywania podziału terenu;  

2)  dopuszcza się:  
a)  lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej, w sposób nieutrudniający 
ochrony przed powodzią oraz niezagraşający 
środowisku przyrodniczemu i zdrowiu ludzi,  

b)  wykonywanie robót związanych z regulacją 
lub utrzymywaniem wód oraz brzegu rzeki 
Czarna Woda,  

c)  lokalizację roślinności stanowiącej element 
zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub 
słuşącej do wzmacniania brzegów i obwało-
wań,  

d)  prace związane z utrzymaniem i konserwacją 
zieleni, w tym niezbędne wycinki, korekty 
i uzupełnienia ubytków zieleni − zgodnie 
z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodni-
czymi;  

3)  na terenie oznaczonym symbolem RZ3 dopusz-
cza się:  
a)  lokalizację terenowych urządzeń rekreacyj-

nych,  
b)  prace związane z utrzymaniem i konserwacją 

zieleni, w tym niezbędne wycinki, korekty 
i uzupełnienia ubytków zieleni − zgodnie 
z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodni-
czymi,  

c)  lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz terenowych urządzeń ko-
munikacji,  

d)  lokalizację tablic informacyjnych,  
e)  lokalizację murowanego szaletu publicznego 

w formie parterowego budynku przekrytego 
dachem spadzistym, nawiązującego formą 
architektoniczną oraz uşytymi materiałami 
budowlanymi do budynku zlokalizowanego 

na działce nr 38, w granicach terenu ozna-
czonego symbolem MWn;  

4)  zakazuje się dokonywania podziału działek na 
cele inne niş lokalizacja urządzeń infrastruktury 
technicznej lub komunikacji − wielkość tych 
działek naleşy ustalać w dostosowaniu do pa-
rametrów technicznych tych urządzeń oraz po-
trzeb ich obsługi.  

§ 15. 1.  Ustala się teren wód powierzchnio-
wych, oznaczony na rysunku planu symbolem WS, 
dla którego obowiązuje przeznaczenie:  
1)  podstawowe − teren wód powierzchniowych – 

urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 
(rów melioracyjny);  

2)  podstawowe − teren wód powierzchniowych – 
urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 
(rów melioracyjny);  

2.  Ustala się, dla terenów o których mowa 
w ust. 1, następujące parametry i wskaŝniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  
1)  ustala się:  

a)  ochronę wód powierzchniowych wraz z szatą 
roślinną w ich otoczeniu oraz wód podziem-
nych,  

b)  zapewnienie dostępu do wód powierzch-
niowych i urządzeń wodnych, umoşliwiający 
ich utrzymanie;  

2)  dopuszcza się, w uzgodnieniu z zarządcą urzą-
dzeń melioracji wodnych szczegółowych:  
a)  przejścia dróg, dojazdów i dojść przez teren 

wód powierzchniowych, prowadzone w spo-
sób prostopadły do rowu oraz w sposób nie 
pogarszający przepływu wód, zgodnie  
z przepisami odrębnymi,  

b)  lokalizację sieci infrastruktury technicznej 
(przejść przez teren wód powierzchniowych 
elementów systemu dystrybucyjnego 
i rozdzielczego), w sposób nie pogarszający 
przepływu wód, zgodnie z przepisami od-
rębnymi.  

§ 16. 1.  Ustala się teren drogi publicznej – 
drogi głównej, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem KDG, dla którego obowiązuje przeznacze-
nie:  
1)  podstawowe − teren przeznaczony na posze-

rzenie drogi głównej w ciągu drogi wojewódz-
kiej nr 346;  

2)  uzupełniające − sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej.  

2.  Ustala się, dla terenu o którym mowa  
w ust. 1, następujące zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego − dopuszcza 
się lokalizację nośników reklamowych oraz innych 
elementów niezwiązanych z potrzebami zarządza-
na drogą lub potrzebami ruchu drogowego, 
w sposób niepogarszający warunków ruchu, wy-
łącznie za zezwoleniem zarządcy drogi.  

3.  Ustala się, dla terenu o którym mowa 
w ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej:  
1)  dopuszcza się poszerzenie ulicy lokalnej na te-

reny przyległe do tej drogi, jeşeli wymagać tego 
będzie projekt modernizacji lub przebudowy 
drogi;  
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2)  zakazuje się bezpośredniej obsługi komunika-
cyjnej terenów przyległych do drogi głównej, 
z zastrzeşeniem ustaleń zawartych w § 6 ust. 4 
pkt 2 lit. a.  

§ 17. 1.  Ustala się tereny dróg publicznych – 
dojazdowych, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami KDD1, KDD2, KDD3 i KDD4, dla których obo-
wiązuje przeznaczenie:  
1)  podstawowe – tereny dróg publicznych – ulic 

klasy dojazdowej;  
2)  uzupełniające – sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej.  
2.  Ustala się, dla terenów o których mowa 

w ust. 1, następujące zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego:  
1)  dopuszcza się lokalizację nośników reklamo-

wych oraz innych elementów niezwiązanych 
z potrzebami zarządzana drogą lub potrzebami 
ruchu drogowego, w sposób niepogarszający 
warunków ruchu, wyłącznie za zezwoleniem za-
rządcy drogi;  

2)  w granicach terenu oznaczonego symbolem 
KDD3, obowiązuje wykreowanie reprezentacyj-
nej przestrzeni publicznej akcentującej wjazd do 
zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego zlo-
kalizowanego na lewym brzegu rzeki Czarna 
Woda, poprzez zastosowanie jednolitych roz-
wiązań nawierzchni w zakresie uşytych materia-
łów budowlanych, kompozycji posadzki oraz 
rozmieszczenia elementów małej architektury 
i zieleni; nawierzchnię ulicy naleşy realizować 
odpowiednio do wymagań technicznych 
i funkcjonalnych przewidzianych dla dróg pu-
blicznych.  

3.  Ustala się, dla terenów o których mowa 
w ust. 1, następujące zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej – uwzględnia się, zgodnie z przepisami 
odrębnymi, ochronę kamiennej wieşy bramnej 
z nadwieszoną górną kondygnacją, połoşonej 
w granicach terenu oznaczonego symbolem KDD3, 
przy wjeŝdzie na mostek prowadzący do zabytko-
wego zespołu pałacowo-parkowego zlokalizowa-
nego na lewym brzegu rzeki Czarna Woda (całość 
załoşenia pałacowo-parkowego, którego część 
stanowi wieşa, objęta jest wpisem do rejestru za-
bytków nr 1794 z dnia 20 sierpnia 1966 r. i nr 364 
z dnia 24 lipca1976 r.).  

4.  Ustala się, dla terenu o którym mowa 
w ust. 1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej − ustala się minimalną szerokość 
dróg w liniach rozgraniczających wynoszącą 10 m 
oraz zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.  

§ 18. 1.  Ustala się tereny ciągów pieszo – 
jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem KPJ1 i KPJ2, dla których obowiązuje przezna-
czenie:  
1)  podstawowe – tereny ciągów pieszo-jezdnych; 2  
2)  uzupełniające – sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej.  

2.  Ustala się, dla terenów o których mowa 
w ust. 1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej:  
1)  ustala się szerokość ciągów pieszo-jezdnych 

wynikającą z lokalnych uwarunkowań ukształ-
towania terenu oraz przebiegu granic ewiden-
cyjnych działek, zgodnie z oznaczeniem na ry-
sunku planu;  

2)  dopuszcza się:  
a)  realizację nawierzchni jednoprzestrzennie, 

bez wyodrębnionego chodnika i jezdni,  
b)  lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej;  
3)  zakazuje się:  

a)  zabudowy kubaturowej terenu,  
b)  lokalizacji nośników reklamowych oraz in-

nych elementów niezwiązanych z potrzeba-
mi ruchu drogowego.  

§ 19. 1.  Ustala się tereny urządzeń infrastruk-
tury technicznej, oznaczone na rysunku planu 
symbolami TI1 i TI2, dla których obowiązuje prze-
znaczenie:  
1)  podstawowe − teren urządzeń infrastruktury 

technicznej;  
2)  uzupełniające – terenowe urządzenia komuni-

kacji.  
2.  Ustala się, dla terenów o których mowa 

w ust. 1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej:  
1)  dopuszcza się zblişenia zabudowy do granicy 

działki;  
2)  budynek lub obudowę urządzenia naleşy har-

monijnie wkomponować w otoczenie, nawiązu-
jąc uşytymi materiałami budowlanymi, formą 
architektoniczną oraz kolorystyką do historycz-
nej zabudowy wsi (sprzed 1945 roku);  

3)  pozostały teren, wolny od zabudowy i nie-
utwardzony (dojścia, dojazdy), naleşy zagospo-
darować zielenią;  

4)  zakazuje się dokonywania podziału na działki 
budowlane na cele inne niş lokalizacja urządzeń 
infrastruktury technicznej i komunikacji – wiel-
kość tych działek naleşy ustalać w dostosowa-
niu do parametrów technicznych tych urządzeń 
i potrzeb ich obsługi.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe  

§ 20. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocław-
skie.  

§ 21. Uchwała wchodzi w şycie w terminie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.  

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Adam Klimczak 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/ 
/386/10 Rady Miejskiej w Kątach 
Wrocławskich z dnia 23 lutego 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/ 
/386/10 Rady Miejskiej w Kątach 
Wrocławskich z dnia 23 lutego 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w „Zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Krobielowice, gmina Kąty Wrocławskie dla terenów w rejonie drogi wojewódzkiej  
i rzeki Czarna Woda” inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych  
              gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

§ 1. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Krobielowice, gmina Kąty Wrocławskie, przedmiotem rozstrzygnięcia są inwestycje  
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy, polegające na:  
1) budowie i oświetleniu ok. 490 m.b. ulic, 
2) odszkodowaniach za ok. 3600 m2 gruntów nabytych pod drogi gminne, 
3) budowie ok. 560 m.b. sieci wodociągowej i ok. 800 m.b. kanalizacji sanitarnej. 

§ 2. Zgodnie z Prognozą skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Krobielowice, gmina Kąty Wrocławskie, szacunkowy koszt inwestycji,  
o których mowa w § 1. wynosi: 
1) budowa i oświetlenie ulic: 771 100 zł, 
2) odszkodowania za grunty nabyte pod drogi gminne: 216 000 zł, 
3) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej: 568 000 zł. 

§ 3. 1. Ostateczny koszt uzaleşniony będzie od cen materiałów i usług obowiązujących w czasie re-
alizacji inwestycji i ustalony zostanie w drodze przetargu publicznego na wykonanie inwestycji, 

2. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy bądŝ innych ŝródeł fi-
nansowania przewidzianych przepisami o finansach publicznych. 
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UCHWAŁA NR V/26/2010 
 RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

 z dnia 21 kwietnia 2010 r. 

w sprawie uchylenia uchwały nr X/41/2009 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/9/ 
/2009 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania 
nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Olszyna oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 

dodatku mieszkaniowego 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6 a ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.) 
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) Rada Miej-
ska w Olszynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę nr X/41/2009 Rady 
Miejskiej w Olszynie z dnia 16 grudnia 2009 r. 
w sprawie: zmiany uchwały nr II/9/2009 Rady Miej-
skiej w Olszynie z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie 
przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli 

szkół prowadzonych przez gminę Olszyna oraz 
szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Olszyny.  

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jan Wróblewski 
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