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UCHWADA NR XLIV/220/2010

 RADY GMINY KRAZNIK

	z	dnia	16	lipca	2010	r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kra[nik etap - I

Na	 podstawie	 art.	 20	 ustawy	 z	 dnia	 27	 marca	
2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	 prze-
strzennym	 (Dz.	 U.	 z	 2003	 r.,	 Nr	 80,	 poz.	 717	 z	
pópn.	zm.),	art.	18	ust.	2	pkt	5	i	art.	40	ust.	1	usta-
wy	z	dnia	8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	
(t.j.	Dz.	U.	z	2001	r.,	Nr	142,	poz.	1591	z	pópn.	
zm.)	 oraz	 uchwaEy	 Nr	 XLI/179/2006	 Rady	 Gminy	
Kra[nik	z	dnia	11	sierpnia	2006	r.	sprawie	przystą-
pienia	do	sporządzenia	 zmiany	miejscowego	planu	
zagospodarowania	 przestrzennego	 Gminy	 Kra[nik,	
Rada	Gminy	uchwala	co	następuje:

RozdziaE 1
PRZEPISY OGÓLNE

§1.	Po	stwierdzeniu	zgodno[ci	z	ustaleniami	ｧStu-
dium	 uwarunkowaG	 i	 kierunków	 zagospodarowa-
nia	 przestrzennego	 gminy	 Kra[nikｦ,	 zatwierdzone-
go	uchwaEą	Nr	 III/15/2002	 r.	Rady	Gminy	Kra[nik	
z	 dnia	 30	 grudnia	 2002	 r.,	 zmienionego	 uchwaEą	
Nr	XXXV/170/2009	Rady	Gminy	Kra[nik	z	dnia	20	
listopada	2009	r.	-	uchwala	się	zmianę	miejscowe-
go	planu	zagospodarowania	przestrzennego	Gminy	
Kra[nik.

§2.	
1)	 Zmienia	 się	 miejscowy	 plan	 zagospodarowa-

nia	 przestrzennego	 Gminy	 Kra[nik,	 zatwierdzony	
uchwaEą	Nr	XIII/48/2003	Rady	Gminy	Kra[nik	z	dnia	
20	listopada	2003	r.,	na	obszarach	wymienionych	
w	niniejszej	uchwale,	oznaczonych	na	zaEącznikach	
graficznych	do	niniejszej	uchwaEy.

2)	Ilekroć	w	niniejszej	uchwale	jest	mowa	o	pla-
nie,	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 miejscowy	 plan	 za-
gospodarowania	przestrzennego	gminy	Kra[nik,	za-
twierdzony	 uchwaEą	 Nr	 XIII/48/2003	 Rady	 Gminy	
Kra[nik	z	dnia	20	listopada	2003	r.

3)	Zmiana	planu	stanowi	tre[ć	niniejszej	uchwaEy	
i	wyrarona	jest	w	postaci:

1)	 przepisów	 ogólnych	 dotyczących	 wszystkich	
terenów	objętych	zmianą	planu	(rozdziaE	I),

2)	ustaleG	ogólnych	dotyczących	wszystkich	tere-
nów	objętych	zmianą	planu	(rozdziaE	II),

3)	ogólnych	zasad	ksztaEtowania	zabudowy	i	za-
gospodarowania	terenów	(rozdziaE	III),

4)	ustaleG	szczegóEowych,	dotyczących	poszcze-
gólnych	terenów	wydzielonych	liniami	rozgranicza-
jącymi	(rozdziaE	IV),

5)	 rysunków	 zmiany	 planu	 w	 skali	 1:1000	 i	
1:2000	dla	poszczególnych	terenów,	stanowiących	

zaEączniki	od	numeru	1	do	numeru	27	do	niniejszej	
uchwaEy,

6)	 rozstrzygnięcia	 o	 sposobie	 rozpatrzenia	 uwag	
do	projektu	zmiany	miejscowego	planu	zagospoda-
rowania	przestrzennego	Gminy	Kra[nik	stanowiące-
go	zaEącznik	nr	26	do	uchwaEy,

7)	rozstrzygnięcia	o	sposobie	realizacji	inwestycji	
z	zakresu	infrastruktury	technicznej,	które	nalerą	do	
zadaG	wEasnych	gminy	oraz	o	zasadach	ich	finanso-
wania,	stanowiącego	zaEącznik	nr	27	do	uchwaEy.

§3.	
1)	Zmiana	planu	obejmuje	obszary	na	terenie	Gmi-

ny	 Kra[nik	 w	 granicach	 oznaczonych	 na	 zaEączni-
kach	 graficznych	 w	 skali	 1:1000	 oraz	 1:2000	 w	
obrębach:

1)	Dąbrowa	Bór	zgodnie	z	zaEącznikiem	nr	1,
2)	Kowalin	zgodnie	z	zaEącznikiem	nr	2	i	nr	3,
3)	Podlesie	zgodnie	z	zaEącznikiem	nr	4,
4)	Pasieka	zgodnie	z	zaEącznikiem	nr	5,
5)	SEodków	Pierwszy	zgodnie	z	zaEącznikiem	nr	6,
6)	SEodków	Drugi	zgodnie	z	zaEącznikiem	nr	7,
7)	Suchynia	zgodnie	z	zaEącznikami	od	nr	8	do	nr	

10,
8)	SpEawy	Pierwsze	obręb	Bojanówka	 zgodnie	 z	

zaEącznikiem	nr	10,
9)	Stróra	zgodnie	z	zaEącznikiem	nr	11	i	nr	12,
10)	Stróra	Kolonia	zgodnie	z	zaEącznikiem	od	nr	

12	do	nr	16	oraz	nr	24	i	nr	25,
11)	SEodów	Trzeci	zgodnie	z	zaEącznikiem	nr	17,
12)	SpEawy	Drugie	obręb	Niziny	zgodnie	z	zaEącz-

nikiem	nr	18,
13)	SpEawy	Drugie	obręb	SpEawy-Kolonia	zgodnie	

z	zaEącznikiem	nr	19,
14)	Karpiówka	zgodnie	z	zaEącznikiem	nr	20,
15)	Lasy	obręb	Zarzecze	Pierwsze	zgodnie	z	za-

Eącznikami	od	nr	21	do	nr	23.

§4.	
1)	Celem	regulacji	zawartych	w	ustaleniach	zmia-

ny	planu	jest:
1)	ustalenie	przeznaczenia	terenów,
2)	 ochrona	 lokalnych	 interesów	 publicznych	 po-

przez	 unormowanie	 i	 podporządkowanie	 dziaEaG	
inwestycyjnych	 wymogom	 zachowania	 Eadu	 prze-
strzennego,

3)	okre[lenie	przeznaczenia	oraz	 zasad	 zagospo-
darowania	poszczególnych	terenów,	tak	aby	umor-
liwić	ksztaEtowanie	 Eadu	przestrzennego	w	sposób	
zapewniający	 ochronę	 [rodowiska	 i	 zdrowia	 ludzi	
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oraz	warto[ci	kulturowych	gminy.

§5.	
1)	Przedmiotem	ustaleG	zmiany	planu	są:
1)	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej	

oznaczone	symbolem	MN;
2)	tereny	zabudowy	zagrodowej	oznaczone	sym-

bolem	RM,
3)	tereny	usEug	oznaczone	symbolem	U,
4)	tereny	przemysEowe	oznaczone	symbolem	P,
5)	tereny	eksploatacji	powierzchniowej	zEór	kopa-

lin	oznaczone	symbolem	PG,
6)	tereny	komunikacji,	oznaczone	symbolem	KDX,
7)	 zasady	 zagospodarowania	 terenów	o	 których	

mowa	w	pkt.	1-6,
8)	zasady	obsEugi	komunikacyjnej,
9)	 zasady	 zaopatrzenia	 terenu	 w	 infrastrukturę	

technicznę.
2)	Następujące	oznaczenia	graficzne	na	rysunkach	

zmiany	planu	są	obowiązującymi	ustaleniami	planu:
1)	linie	rozgraniczające	tereny	o	rórnym	przezna-

czeniu	i	sposobie	urytkowania,
2)	linie	zabudowy	nieprzekraczalne.
3)	Oznaczenia	graficzne	na	rysunkach	zmiany	pla-

nu	nie	wymienione	w	ust.	2	mają	charakter	postulo-
wany	lub	informacyjny.

§6.	
1)	 Ilekroć	 w	 przepisach	 niniejszej	 uchwaEy	 jest	

mowa	o:
1)	rysunku	planu	-	nalery	przez	to	rozumiec	gra-

ficzny	 zapis	 planu,	 przedstawiony	 na	 mapach	 za-
sadniczych	w	skali	1:1000	i	1:	2000	stanowiących	
zaEącznik	do	niniejszej	uchwaEy;

2)	terenie	-	nalery	przez	to	rozumie	teren	o	okre-
[lonym	w	miejscowym	planie	przeznaczeniu	podsta-
wowym,	ograniczony	liniami	rozgraniczającymi	oraz	
oznaczony	symbolem;

3)	przeznaczeniu	podstawowym	-	nalery	przez	to	
rozumieć	 takie	 przeznaczenie,	 które	 przewara	 na	
danym	terenie;

4)	przeznaczeniu	wielofunkcyjnym	-	nalery	przez	
to	 rozumieć	 równowarno[ć	 okre[lonych	 rodzajów	
przeznaczenia,	oznaczonego	jako	kilka	symboli	lite-
rowych,	które	mogą	istnieć	samodzielnie;

5)	przeznaczeniu	dopuszczalnym	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	rodzaje	przeznaczenia	inne	nir	podstawo-
we,	stanowiące	jego	uzupeEnienie;

6)	 adaptacji	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 przysto-
sowanie,	 dostosowanie,	 dopasowanie	 istniejącego	
zagospodarowania	do	funkcji	z	zakresu	podstawo-
wego	lub	dopuszczalnego;

7)	rozbudowie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	roboty	
budowlane	prowadzące	do	powiększenia	 kubatury	
lub	powierzchni	zabudowy	istniejących	obiektów;

8)	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	｠	nalery	przez	
to	 rozumieć	 wyznaczoną	 dla	 danego	 terenu	 linię,	
którą	nie	more	przekroczyć	raden	element	projek-
towanej	zabudowy;

9)	granicy	eksploatacji	zEora	｠	nalery	przez	to	ro-

zumieć	 wyznaczoną	 dla	 danego	 terenu	 linię,	 poza	
którą	nie	morna	prowadzić	eksploatacji	zEora	i	loka-
lizować	jakichkolwiek	obiektów	kubaturowych;

10)	 powierzchni	 biologicznie	 czynnej	 ｠	 nalery	
przez	to	rozumieć	powierzchnię	nieutwardzoną,	po-
krytą	ro[linno[cią;

11)	zabudowie	usEugowej	-	nalery	przez	to	rozu-
mieć	 zabudowę	 na	 potrzeby	 usEug	 komercyjnych,	
publicznych	 lub	 rzemiosEa,	 związanych	 z	 obsEugą	
zespoEu	zabudowy	oraz	usEug	uzupeEniających	inne	
funkcje,	 pod	 warunkiem	 konieczno[ci	 zachowania	
standardów	jako[ci	[rodowiska;

12)	obiektach	urytku	publicznego	 -	nalery	przez	
to	rozumieć	obiekty	o	funkcji	usEugowej	realizowa-
ne	z	przewagą	funduszy	publicznych	we	wszystkich	
dziedzinach	o	charakterze	ogólnospoEecznym,	reali-
zowanych	w	ramach	dziaEaG	wEasnych	przez	samo-
rząd	lokalny;

13)	uciąrliwo[ci	-	nalery	przez	to	rozumieć	zjawi-
ska	fizyczne	lub	stany	utrudniające	rycie	ludzi	albo	
dokuczliwe	dla	otaczającego	[rodowiska,	a	zwEasz-
cza:	 haEas,	 wibracje,	 zanieczyszczenie	 powietrza	 i	
zanieczyszczenie	powierzchni	ziemi	oraz	wód;

14)	usEugach	nieuciąrliwych	-	nalery	przez	to	ro-
zumieć	dziaEalno[ć	gospodarczą	speEniającą	warunki	
zachowania	standardów	jako[ci	[rodowiska	do	po-
ziomu	zgodnego	z	normami;

15)	zieleni	izolacyjnej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
zwartą,	 zrórnicowaną	 gatunkowo	 zieleG	 wysoką	 i	
niską	mającą	na	celu	izolowanie	optyczne	i	Eagodze-
nie	 negatywnego	 oddziaEywania	 okre[lonej	 funkcji	
lub	dziaEalno[ci	na	otoczenie;

16)	drodze	publicznej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
drogę	zaliczona	na	podstawie	ustawy	o	drogach	pu-
blicznych	do	kategorii	dróg	krajowych,	wojewódz-
kich,	powiatowych	i	gminnych,	wydzielonych	linia-
mi	rozgraniczającymi;

17)	drodze	wewnętrznej	｠	nalery	przez	 to	 rozu-
mieć	teren	komunikacji	Eączący	teren	objęty	planem	
z	drogami	publicznymi;

18)	 zieleG	 urządzona	 -	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	
zrórnicowaną	 gatunkowo	 zieleG	 wysoką	 i	 niską	 o	
charakterze	ozdobnym.

2)	Nie	zdefiniowane	pojęcia	nalery	rozumieć	zgod-
nie	z	przepisami	szczególnymi.

RozdziaE 2
USTALENIA OGÓLNE

§7.	W	ustaleniach	zmian	miejscowego	planu	za-
gospodarowania	przestrzennego	Gminy	Kra[nik,	za-
twierdzonego	uchwaEa	Nr	XIII/48/2003	Rady	Gminy	
Kra[nik	 z	 dnia	 20	 listopada	 2003	 wprowadza	 się	
następujące	korekty:

1)	§3	ust.	1.1	pkt	5	otrzymuje	brzmienie:	ｧdopusz-
cza	 się	 zabudowanie	 Eącznie	 do	 30%	powierzchni	
dziaEkiｦ.

2)	 §3	 ust.	 1.1	 pkt	 8	 lit.	 c	 otrzymuje	 brzmienie:	
ｧwysoko[ć	kalenicy	do	11,0	mｦ.

3)	§3	ust.	 1.1	 pkt	8	 lit.	 d	 otrzymuje	 brzmienie:	
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ｧdach	 o	 poEaciach,	 nachylonych	 pod	 kątem	 20°-
45°,	z	dopuszczeniem	naczóEków,	lukarn	itp.ｦ.

4)	w	§3	ust.	1.1	dodaje	się	pkt	13	w	brzmieniu:	
ｧzakazuje	się	 lokalizowania	stacji	paliw	pEynnych	 i	
stacji	autogazu.ｦ

5)	w	§3	ust.	1.1	dodaje	się	pkt	14	w	brzmieniu:	
ｧzakazuje	się	zabudowy	cieków	wodnych	trwaEych	
i	okresowych	nie	wyznaczonych	 rysunkiem	planu;	
lokalizacja	obiektów	kubaturowych	z	zachowaniem	
minimum	5,0	m	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy.ｦ

6)	§3	ust.	1.2	pkt	4	otrzymuje	brzmienie:	ｧdopusz-
cza	 się	 zabudowanie	 Eącznie	 do	 50%	powierzchni	
dziaEki.ｦ

7)	 §3	 ust.	 1.2	 pkt	 6	 lit.	 c	 otrzymuje	 brzmienie:	
ｧwysoko[ć	kalenicy	do	11,0	m.ｦ

8)	§3	ust.	 1.2	 pkt	6	 lit.	 d	 otrzymuje	 brzmienie:	
ｧdach	 o	 poEaciach,	 nachylonych	 pod	 kątem	 20°-
45°,	z	dopuszczeniem	naczóEków,	lukarn	itp.ｦ.

9)	w	§3	ust.	1.2	dodaje	się	pkt	10	w	brzmieniu:	
ｧzakazuje	się	 lokalizowania	stacji	paliw	pEynnych	 i	
stacji	autogazu.ｦ

10)	w	§3	ust.	1.2	dodaje	się	pkt	11	w	brzmieniu:	
ｧzakazuje	się	zabudowy	cieków	wodnych	trwaEych	
i	okresowych	nie	wyznaczonych	 rysunkiem	planu;	
lokalizacja	obiektów	kubaturowych	z	zachowaniem	
minimum	5,0	m	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy.ｦ

11)	§3	ust.	2.1	pkt	3	otrzymuje	brzmienie:	ｧdo-
puszcza	 się	 lokalizowanie	 budynków	 usEugowo-	
handlowych	 o	 wysoko[ci	 3	 kondygnacji	 nadziem-
nych,	w	tym	trzecia	w	poddaszu.ｦ

12)	w	§3	ust.	2.1	dodaje	się	pkt	9	w	brzmieniu:	
ｧzakazuje	się	zabudowy	cieków	wodnych	trwaEych	
i	okresowych	nie	wyznaczonych	 rysunkiem	planu;	
lokalizacja	obiektów	kubaturowych	z	zachowaniem	
minimum	5,0	m	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy.ｦ

13)	w	§3	ust.	2.2	dodaje	się	pkt	9	w	brzmieniu:	
ｧzakazuje	się	zabudowy	cieków	wodnych	trwaEych	
i	okresowych	nie	wyznaczonych	 rysunkiem	planu;	
lokalizacja	obiektów	kubaturowych	z	zachowaniem	
minimum	5,0	m	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy.ｦ

14)	§3	ust.	2.3	pkt	1	otrzymuje	brzmienie:	ｧdo-
puszcza	się	budynki	o	wysoko[ci	do	3	kondygnacji	
nadziemnych,	w	tym	trzecia	w	poddaszu.ｦ

15)	w	§3	ust.	2.3	dodaje	się	pkt	6	w	brzmieniu:	
ｧzakazuje	się	zabudowy	cieków	wodnych	trwaEych	
i	okresowych	nie	wyznaczonych	 rysunkiem	planu;	
lokalizacja	obiektów	kubaturowych	z	zachowaniem	
minimum	5,0	m	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy.ｦ

16)	w	§3	ust.	2.4	dodaje	się	pkt	7	w	brzmieniu:	
ｧzakazuje	się	zabudowy	cieków	wodnych	trwaEych	
i	okresowych	nie	wyznaczonych	 rysunkiem	planu;	
lokalizacja	obiektów	kubaturowych	z	zachowaniem	
minimum	5,0	m	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy.ｦ

17)	 §3	 ust.	 2.5	 pkt	 3	 lit.	 d.	 otrzymuje	 brzmie-
nie:	､wyklucza	się	realizację	budynków	w	odlegEo[ci	
mniejszej	nir	12	metrów	od	lasu.ｦ

18)	w	§3	ust.	2.5	dodaje	się	pkt	6	w	brzmieniu:	
ｧzakazuje	się	zabudowy	cieków	wodnych	trwaEych	
i	okresowych	nie	wyznaczonych	 rysunkiem	planu;	
lokalizacja	obiektów	kubaturowych	z	zachowaniem	

minimum	5,0	m	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy.ｦ
19)	w	§3	ust.	4.1	dodaje	się	pkt	4	w	brzmieniu:	

ｧzachowanie	 istniejącej	 zabudowy	 z	 prawem	 do	
dziaEaG	w	kierunku	adaptacji,	modernizacji	 i	 rozbu-
dowy.ｦ

20)	§3	ust.	4.3	pkt	1	otrzymuje	brzmienie:	ｧzaka-
zuje	się	lokalizowania	wszelkich	budynków	z	wyjąt-
kiem	bezpo[rednio	związanej	z	gospodarką	le[na,	w	
lasach	i	w	odlegEo[ci	mniejszej	nir	12,0	m	od	lasu.ｦ

21)	w	§3	ust.	5.1	lit.	a	otrzymuje	brzmienie:	ｧza-
kEady	 przemysEowe	 (w	 tym	 energetyczne	 i	 cegiel-
nie),

22)	w	§3	ust.	5.1	dodaje	się	pkt	6	w	brzmieniu:	
ｧzakazuje	się	zabudowy	cieków	wodnych	trwaEych	
i	okresowych	nie	wyznaczonych	 rysunkiem	planu;	
lokalizacja	obiektów	kubaturowych	z	zachowaniem	
minimum	5,0	m	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy.ｦ

23)	w	§3	ust.	5.1	dodaje	się	pkt	7	w	brzmieniu:	
ｧna	 terenach	 istniejących	 cegielni	 okre[lonych	 na	
zaEączniku	 graficznym	 symbolem	 P	 dopuszcza	 się	
eksploatację	zEór,	których	eksploatacja	odbywać	się	
będzie	na	warunkach	okre[lonych	w	ust.	5.5.ｦ

24)	w	§3	ust.	5.2	dodaje	się	pkt	8	w	brzmieniu:	
ｧzakazuje	się	zabudowy	cieków	wodnych	trwaEych	
i	okresowych	nie	wyznaczonych	 rysunkiem	planu;	
lokalizacja	obiektów	kubaturowych	z	zachowaniem	
minimum	5,0	m	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy.ｦ

25)	w	§3	ust.	5.3	dodaje	się	pkt	4	w	brzmieniu:	
ｧzakazuje	się	zabudowy	cieków	wodnych	trwaEych	
i	okresowych	nie	wyznaczonych	 rysunkiem	planu;	
lokalizacja	obiektów	kubaturowych	z	zachowaniem	
minimum	5,0	m	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy.ｦ

26)	w	§3	ust.	7.2	skre[la	się	pkt	7.
27)	w	§3	ust.	7.3	skre[la	się	pkt	5.
28)	w	§3	ust.	7.4	skre[la	się	pkt	5.
29)	w	§3	ust.	7.5	skre[la	się	pkt	8.

§8.	
1)	Ustalenia	ogólne,	okre[lające	sposób	zagospo-

darowania	oraz	ksztaEtowania	zabudowy	obowiązu-
ją	dla	wszystkich	terenów	objętych	niniejszym	opra-
cowaniem.

2)	Plan	zagospodarowania	przestrzennego	obszaru	
gminy	uwzględnia	zasady	rozwoju	zrównowarone-
go.	W	szczególno[ci	nie	narusza	walorów	przyrod-
niczych	i	krajobrazowych	gminy,	stanowiących	ele-
menty	krajowego	systemu	obszarów	chronionych.

3)	Dopuszcza	się,	 z	 zastrzereniem	ust.	1,	 inwe-
stowanie	 jedynie	 zgodne	 z	 ustalonym	w	niniejszej	
uchwale	 przeznaczeniem	 (funkcją)	 oraz	 zasadami	
zabudowy	 i	 zagospodarowania	poszczególnych	 te-
renów	 -	 oznaczonych	 na	 rysunkach	 zmiany	 planu	
stanowiących	 zaEączniki	 do	 niniejszej	 uchwaEy	 od-
rębnymi	symbolami	i	ograniczonych	za	pomocą	linii	
rozgraniczających.

4)	W	poszczególnych	terenach	dopuszcza	się	lo-
kalizację,	w	sposób	nie	kolidujący	z	podstawowym	
przeznaczeniem	 tych	 terenów,	 nie	 przedstawio-
nych	 na	 rysunkach	 zmiany	 planu	 obiektów	 i	 sieci	
infrastruktury	 gazowej,	 kanalizacyjnej,	 telekomuni-
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kacyjnej,	 energetycznej	 i	wodnej	 oraz	 kontenerów	
i	pojemników	do	zbierania	odpadów	komunalnych,	
sEurących	 bezpo[redniej	 obsEudze	 tych	 terenów.	
Tego	 typu	 obiekty	 i	 sieci	 infrastruktury	mogą	 być	
lokalizowane	 poza	 liniami	 rozgraniczającymi	 dróg	
publicznych.	 W	 uzasadnionych	 przypadkach	 do-
puszcza	się	prowadzenie	sieci	w	liniach	rozgranicza-
jących	dróg,	za	zgodą	Zarządcy	drogi.

5)	Tereny,	dla	których	zmiana	planu	miejscowego	
przewiduje	przeznaczenie	 inne	od	dotychczasowe-
go,	mogą	być	do	czasu	zagospodarowania	zgodnie	
z	 planem,	 urytkowane	w	 sposób	 dotychczasowy.	
Na	 terenach	 tych	zakazuje	się	 rozbudowy	 istnieją-
cych	obiektów	sprzecznych	z	funkcją	przewidzianą	
w	planie.

6)	 W	 przypadku	 sprzeczno[ci	 ustaleG	 ogólnych	
z	 ustaleniami	 szczegóEowymi	 odnoszącymi	 się	 do	
tego	 samego	 terenu,	 warunki	 zagospodarowania	
zawarte	w	ustaleniach	szczegóEowych	mają	pierw-
szeGstwo	 przed	 warunkami	 zawartymi	 w	 ustale-
niach	ogólnych.

§9.	Zasady	realizacji
1)	Realizacja	ustaleG	niniejszej	uchwaEy	winna	od-

bywać	się	zgodnie	z	aktualnie	obowiązującymi	prze-
pisami	 oraz	 innymi	 aktami	 prawnymi	 związanymi	
z	 procesami	 inwestycyjnymi	 przy	 speEnieniu	 norm	
ochrony	[rodowiska	naturalnego	i	zachowania	war-
to[ci	kulturowych	obszaru.

2)	Realizacja	planu	winna	respektować	prawo	wEa-
sno[ci	oraz	prawo	wEadania	terenami,	w	stosunku	
do	których	plan	wprowadza	zmiany	urytkowania.

3)	Realizacja	inwestycji	winna	odbywać	się	w	gra-
nicach	terenów	wyznaczonych	planem	pod	okre[lo-
ny	rodzaj	urytkowania.

4)	Konieczno[ci	zmiany	ustaleG	niniejszej	uchwaEy	
nie	powodują:

1)	lokalne	zmiany	przebiegu	istniejących	urządzeG	
liniowych	 infrastruktury	 technicznej,	 wynikające	 z	
uzasadnionych	rozwiązaG	projektowych	oraz	budo-
wa	i	rozbudowa	lokalnych	systemów	uzbrojenia	te-
renów	｠	sieci	wodociągowej,	kanalizacyjnej,	gazo-
wej,	 telekomunikacyjnej	oraz	elektroenergetycznej,	
Eącznie	ze	stacjami	transformatorowymi;

2)	wyznaczanie	 i	urządzanie	dróg	wewnętrznych	
i	dojazdowych	do	terenów	przeznaczonych	do	zain-
westowania	oraz	do	terenów	rolnych	i	le[nych.

§10.	Zasady	podziaEu	nieruchomo[ci
1)	 Scalenia	 i	 podziaEu	 nieruchomo[ci	 morna	 do-

konać	wyEącznie	w	sposób	zgodny	z	ustaleniami	ni-
niejszej	uchwaEy	w	oparciu	o	przepisy	szczególne.

2)	DziaEki	 gruntu	 powstające	w	wyniku	 scalenia	
i	 podziaEu	 nieruchomo[ci	 są	 dziaEkami	 budowlany-
mi,	pod	warunkiem	speEnienia	wymogów	zawartych	
§10	ust.	4.

3)	PodziaE	nieruchomo[ci	nie	jest	dopuszczony,	je-
reli	projektowane	do	wydzielenia	dziaEki	gruntu	nie	
mają	dostępu	do	drogi	publicznej	(za	dostęp	do	dro-
gi	publicznej	uwara	się	równier	drogi	wewnętrzne	

wraz	z	ustanowieniem	na	tej	drodze	odpowiednich	
sEurebno[ci	 dla	 wydzielonych	 dziaEek	 gruntu	 albo	
ustanowienia	 dla	 tych	 dziaEek	 innych	 sEurebno[ci	
drogowych).

4)	DziaEki	 gruntu	powstające	w	wyniku	podziaEu	
nieruchomo[ci	 są	dziaEkami	budowlanymi,	 je[li	 ich	
powierzchnia	jest	nie	mniejsza	nir:

a)	 1000	 m2	 przy	 szeroko[ci	 frontu	 dziaEki	 nie	
mniejszej	nir	18,0	m	dla	zabudowy	mieszkaniowej	
jednorodzinnej,

b)	 2000	 m2	 przy	 szeroko[ci	 frontu	 dziaEki	 nie	
mniejszej	nir	20,0	m	dla	zabudowy	zagrodowej,

c)	1000	m2	dla	zabudowy	usEugowej.
5)	 W	 uzasadnionych	 przestrzennie	 przypadkach	

dla	terenów	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzin-
nej	 i	 zagrodowej	dopuszcza	się	morliwo[ć	zmniej-
szenia	powierzchni	 i	szeroko[ci	 frontu	wydzielanej	
dziaEki	o	nie	więcej	nir	15%.

6)	Warunkiem	udzielenia	pozwolenia	na	budowę	
jest	zapewnienie	prawnego	dojazdu	z	dróg	publicz-
nych	do	dziaEki	budowlanej.

7)	 Ustalenia	 dotyczące	 minimalnej	 powierzchni	
dziaEek	nie	dotyczą	wydzieleG:

a)	pod	urządzenia	infrastruktury	technicznej,
b)	pod	drogi	wewnętrzne.

§11.	 Zasady	 obsEugi	 w	 zakresie	 infrastruktury	
technicznej

1)	Zaopatrzenie	w	wodę;	zaopatrzenie	w	wodę	w	
tym	równier	do	celów	przeciwporarowych	-	z	wo-
dociągu	 wiejskiego	 poprzez	 jego	 rozbudowę	 lub	 z	
wEasnego	ujęcia.

2)	Odprowadzania	i	oczyszczania	[cieków:
1)	odprowadzanie	[cieków	do	czasu	realizacji	ka-

nalizacji	 zbiorczej	 do	 przydomowych	 oczyszczalni	
[cieków	 lub	 zbiorników	 bezodpEywowych	 z	 obo-
wiązkiem	wywozu	do	oczyszczalni	[cieków,	docelo-
wo	obowiązuje	podEączenie	do	sieci	kanalizacyjnej;

2)	realizacja	przydomowych	oczyszczalni	[cieków	
po	 dokonaniu	 uprzednich	 badaG	 hydrogeologicz-
nych	terenu.

3)	Elektroenergetyka:
1)	 zaopatrzenie	w	energię	elektryczną	ustala	 się	

poprzez	 system	sieci	 [redniego	napięcia	15	 kV	w	
wykonaniu	napowietrznym	i	kablowym;

2)	w	przypadku	wzrostu	obciąrenia	nalery	prze-
widzieć	na	terenach	zurbanizowanych	budowę	linii	
elektroenergetycznych	 [redniego	 i	 niskiego	 napię-
cia	 oraz	 stacji	 transformatorowych	 15/04	 kV	 dla	
zasilania	 obecnych	 i	 przyszEych	 odbiorców	 energii	
elektrycznej;	dla	ewentualnych	wnętrzowych	stacji	
transformatorowych	 przewidywanych	 w	 osiedlach	
o	zwartej	zabudowie	 ich	 lokalizację	nalerny	plano-
wać	 w	 miejscach	 na	 terenach	 wywEaszczonych	 z	
dogodnym	dojazdem	dla	cięrkiego	sprzętu;

3)	dopuszcza	się	realizację	stacji	transformatoro-
wych	w	odlegEo[ci	1,5	metra	od	granicy	sąsiedniej	
dziaEki;

4)	ewentualna	przebudowa	linii	elektroenergetycz-
nych	kolidujących	z	planem	zagospodarowania	oraz	
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wykonanie	obostrzeG	w	miejscach	skrzyrowaG	lub	
zblireG	projektowanych	obiektów	(w	zalerno[ci	od	
rodzaju	obiektu)	z	istniejącymi	liniami	elektroenerge-
tycznymi	odbywać	się	będzie	kosztem	 i	staraniem	
Inwestora	 projektowanej	 zabudowy	 na	 podstawie	
warunków	przebudowy	kolidujących	urządzeG	elek-
troenergetycznych	 i	 stosowanej	 umowy	 cywilno	
-prawnej;

5)	 tereny	 planowanej	 zabudowy	 przewidzieć	 z	
uwzględnieniem	 pasów	 technicznych	 pod	 istnie-
jącymi	 i	 przewidywanymi	 liniami	 napowietrznymi	
[rednich	i	wysokich	napięć;

6)	na	terenach	planowanej	zabudowy	nalery	prze-
widzieć	dla	linii	kablowych	Sn	i	nN	oraz	zEączy	ka-
blowych	nN	pas	techniczny	o	szeroko[ci	min.	1,0	
m;

7)	 wyznacza	 się	 pasy	 techniczne	 wzdEur	 napo-
wietrznych	 linii	 elektroenergetycznych:	 o	 szeroko-
[ci	40	m	dla	 linii	wysokiego	napięcia	WN	110	kV	
oraz	15	m	dla	linii	[redniego	napięcia	SN	15	kV;	w	
przypadku	przewidywania	lokalizacji	elektroenerge-
tycznych	linii	kablowych	w	pasach	drogowych	ich	
szeroko[ć	powinna	umorliwić	realizację	w	zgodno-
[ci	z	obowiązującymi	przepisami	dotyczącymi	eks-
ploatacji	dróg;

8)	w	pasach	technicznych	nie	wolno	sadzić	drzew,	
budować	obiektów	oraz	skEadować	materiaEów.

9)	 przyEączenie	 do	 sieci	 elektroenergetycznej	
obiektów	na	terenach	o	rozproszonej	zabudowie	lub	
w	granicach	istniejącej	sieci	będzie	uzalernione	od	
warunków	technicznych	 i	ekonomicznych	poEącze-
nia.	W	przypadku	odmowy	przez	LUBZEL	SA	przyEą-
czenia	wedEug	stawek	taryfowych	z	powodu	braku	
ww.	warunków	oraz	braku	zastrzereG	od	tej	odmo-
wy	ze	strony	Urzędu	Regulacji	Energetyki,	opEata	za	
przyEączenie	będzie	uzgodniona	przez	strony	w	sto-
sownej	umowie	o	przyEączenie.

4)	Zaopatrzenie	w	gaz:
1)	 ustala	 się	 zaopatrzenie	 w	 gaz	 z	 systemu	 ga-

zowniczego,	przy	zaEoreniu	adaptacji,	modernizacji	i	
wymaganej	rozbudowy	ukEadu	przesyEowego;

2)	 strefy	 bezpieczeGstwa	 oraz	 kontrolowane	 od	
sieci	gazowych	przyjmuje	się	zgodnie	z	wymagania-
mi	obowiązujących	przepisów	szczególnych;

3)	warunki	techniczne	jakim	powinny	odpowiadać	
sieci	gazowe	okre[lają	odrębne	przepisy;

4)	drzewa	i	krzewy	mogą	być	sadzone	w	odlegEo-
[ci	min.	1,5	m	od	zewnętrznej	[cianki	gazociągu.

5)	Gospodarka	odpadami:	usuwanie	odpadów	sta-
Eych	przez	 sEurby	 komunale	 na	 skEadowisko	odpa-
dów.

6)	 Sieć	 infrastruktury	 technicznej	 lokalizuje	 się	
poza	liniami	rozgraniczającymi	dróg,	z	zachowaniem	
obowiązujących	przepisów.	W	uzasadnionych	przy-
padkach	dopuszcza	się	prowadzenie	sieci	w	liniach	
rozgraniczających	dróg,	za	zgodą	zarządcy	drogi.

7)	 Zagospodarowanie	 terenu	 nalery	wykonać	w	
sposób	 nie	 kolidujący	 z	 istniejącymi	 urządzeniami	
infrastruktury	technicznej.

§12.	Zasady	ochrony	[rodowiska
1)	W	obszarze	gminy	Kra[nik	występuje	wiele	ele-

mentów	[rodowiska	cennych	przyrodniczo.	Najbar-
dziej	 warto[ciowe	 elementy	 o	 durej	 atrakcyjno[ci	
przyrodniczej	i	krajobrazowej	są	objęte	ochroną:

1)	Kra[nicki	Obszar	Chronionego	Krajobrazu
2)	Zielony	Pier[cieG	wokóE	miasta	Kra[nik,
3)	GEówny	Zbiornik	Wód	Podziemnych	(GZWP)	nr	

406	(Lublin),
4)	Strefa	ochronna	ujęcia	wody-	 istniejąca	 i	pro-

jektowana.
2)	W	obszarach	objętych	zmianą	planu	ustala	się:
1)	lokalizowanie	wyEącznie	obiektów	o	uciąrliwo-

[ci	 nie	 wykraczającej	 poza	 granice	 wEadania	 tere-
nem	przez	inwestora;

2)	nakaz	zachowania	istniejącej	warto[ciowej	zie-
leni;	 w	 szczególnych	 przypadkach	 dopuszcza	 się	
wycinkę	 drzew	 wyEącznie	 za	 zgodą	 odpowiednich	
organów,	związanych	z	pielęgnacją	drzewostanu,	w	
innych	wypadkach	nakazuje	się	odtworzenie	znisz-
czonego	drzewostanu;

3)	istniejące	i	projektowane	zagospodarowanie	te-
renu	nie	more	powodować	przekroczeG	standardów	
jako[ci	[rodowiska;

4)	 zakaz	wprowadzenia	nie	 oczyszczonych	 [cie-
ków	do	wód	powierzchniowych	i	do	ziemi;

5)	 zorganizowany	 sposób	 odprowadzania	 wód	
opadowych	 z	 powierzchni	 zanieczyszczonych	 i	
parkingów	o	powierzchni	powyrej	0,1	ha	oraz	 ich	
oczyszczenie	do	parametrów	okre[lonych	w	przepi-
sach	szczególnych;

6)	 ochronę	 naturalnego	 uksztaEtowania	 terenu,	
a	 sposób	 zagospodarowania	 terenu	oraz	 realizacja	
obiektów	kubaturowych	nie	mogą	naruszać	drorno-
[ci	dolin,	mających	wpEyw	na	funkcjonowanie	sys-
temu	przyrodniczego	gminy	i	stanowiących	natural-
ny	drenar	wód	opadowych	i	roztopowych;

7)	w	zagospodarowaniu	terenów	przeznaczonych	
do	 zainwestowania	 nalery	 dąryć	 do	 zachowania	
Eączno[ci	ekologicznej	pomiędzy	ekosystemami	bio-
logicznie	czynnymi	(np.	tereny	pól	uprawnych,	Eąk,	
dolina	rzeki,	las).

3)	W	Kra[nickim	Obszarze	Chronionego	Krajobra-
zu	ustala	się	następujące	zasady	zagospodarowania	
dotyczące	ochrony	i	ksztaEtowania	[rodowiska:

1)	Ogólne	zasady	gospodarowania	w	Kra[nickim	
Obszarze	 Chronionego	 Krajobrazu	 okre[la	 Rozpo-
rządzenie	Wojewody	Lubelskiego	Nr	39	 z	dnia	17	
lutego	2006	r.

2)	Na	obszarze	tym	zakazuje	się:
a)	 zabijania	 dziko	 występujących	 zwierząt,	 nisz-

czenia	ich	nor,	legowisk,	innych	schronieG	i	miejsc	
rozrodu	oraz	tarlisk	i	zEoronej	ikry,	z	wyjątkiem	ama-
torskiego	poEowu	ryb	oraz	wykonywania	czynno[ci	
związanych	 z	 racjonalną	 gospodarką	 rolną,	 le[ną,	
rybacką	i	Eowiecką,

b)	 realizacji	 przedsięwzięć	 mogących	 znacząco	
oddziaEywać	 na	 [rodowisko	 w	 rozumieniu	 przepi-
sów	ustawy	z	dnia	3	papdziernika	2008	roku	o	udo-
stępnieniu	informacji	o	[rodowisku	i	jego	ochronie,	
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udziale	spoEeczeGstwa	w	ochronie	[rodowiska	oraz	
o	ocenach	oddziaEywania	na	[rodowisko,

c)	 likwidowania	 i	 niszczenia	 zadrzewieG	[ródpol-
nych,	 przydrornych	 i	 nadwodnych,	 jereli	 nie	 wy-
nikają	 z	 potrzeby	 ochrony	 przeciwpowodziowej	 i	
zapewnienia	bezpieczeGstwa	ruchu	drogowego	lub	
wodnego	 lub	budowy,	odbudowy,	utrzymania,	 re-
montów	lub	naprawy	urządzeG	wodnych,

d)	 wydobywania	 do	 celów	 gospodarczych	 skaE,	
w	tym	torfu	oraz	skamieniaEo[ci,	w	tym	kopalnych	
szczątków	 ro[lin	 i	 zwierząt,	 a	 takre	 mineraEów	 i	
bursztynu,

e)	wykonywania	prac	ziemnych	trwale	znieksztaE-
cających	 rzepbę	 terenu,	 z	wyjątkiem	prac	 związa-
nych	z	zabezpieczeniem	przeciwsztormowym,	prze-
ciwpowodziowym	 lub	 przeciwosuwiskowym	 lub	
budową,	 odbudową,	 utrzymaniem,	 remontem	 lub	
naprawą	urządzeG	wodnych,

f)	dokonywania	zmian	stosunków	wodnych,	jereli	
sEurą	 innym	celom	nir	ochrona	przyrody	lub	zrów-
nowarone	wykorzystanie	urytków	rolnych,	le[nych	
oraz	racjonalna	gospodarka	wodna	lub	rybacka,

g)	likwidowania	naturalnych	zbiorników	wodnych,	
starorzeczy	oraz	obszarów	wodno-bEotnych,

h)	 lokalizowania	obiektów	budowlanych	w	pasie	
o	 szeroko[ci	100	m	od	 linii	 brzegów	 rzek,	 jezior	 i	
innych	zbiorników	wodnych	z	wyjątkiem	urządzeG	
wodnych	oraz	obiektów	sEurących	prowadzeniu	ra-
cjonalnej	gospodarki	wolnej,	le[nej	lub	rybackiej.

3)	 Zakazy,	 o	 których	 mowa	 w	 pkt.	 2	 lit.	 b	 nie	
dotyczą:

a)	wykonywania	zadaG	na	rzecz	obronno[ci	kraju	i	
bezpieczeGstwa	paGstwa,

b)	 prowadzenia	 akcji	 ratowniczej	 oraz	 dziaEaG	
związanych	z	bezpieczeGstwem	powszechnym,

c)	realizacji	inwestycji	celu	publicznego.
4)	Zakaz,	o	którym	mowa	w	pkt.	2	lit.	b	nie	do-

tyczy	 realizacji	 przedsięwzięć	 mogących	 znacząco	
oddziaEywać	na	[rodowisko,	dla	których	przeprowa-
dzona	ocena	oddziaEywania	na	[rodowisko	wykaza-
Ea	brak	znacząco	negatywnego	wpEywu	na	ochronę	
przyrody	Obszaru	Chronionego	Krajobrazu.

4)	W	Zielonym	Pier[cieniu	wokóE	Kra[nika	ustala	
się	następujące	zasady	zagospodarowania	dotyczą-
ce	ochrony	i	ksztaEtowania	[rodowiska:

1)	Zielony	pier[cieG	traktuje	się	jako	strefy	czynnej	
ochrony	fizjonomii	krajobrazu,	co	oznacza	koniecz-
no[ć	 wzbogacania	 przyrodniczego	 tych	 terenów	
znajdujących	się	w	jego	obrębie.	W	obszarze	zielo-
nego	pier[cienia	ustala	się:

a)	ochronę	struktury	ekologicznej	z	pozostaEo[cia-
mi	przyrody	zblironej	do	naturalnej	i	osobliwo[ciami	
przyrodniczo-krajobrazowymi,

b)	 ochronę	 torsamo[ci	 osadnictwa	 i	 krajobrazu	
wiejskiego	przed	semiubranizacją,

c)	 ochronę	 struktury	 przestrzennej	 przed	 cha-
otyczną	urbanizacją,

d)	funkcję	wypoczynku	codziennego	i	[wiąteczne-
go	dla	mieszkaGców	miasta,

e)	funkcję	buforową	osEabiającą	presję	miasta	na	

tereny	wiejskie.
5)	GEówne	Zbiorniki	Wód	Podziemnych	(GZWP)	nr	

406	ustala	się	następujące	zasady	zagospodarowa-
nia	dotyczące	ochrony	i	ksztaEtowania	[rodowiska:

1)	W	obszarach	GZWP	nr	406	ustala	się:
a)	ochronę	ilo[ciową	i	jako[ciową	zasobów	wod-

nych,
b)	zakaz	wznoszenia	obiektów	budowlanych	oraz	

wykonywania	 robót	 lub	 innych	 czynno[ci,	 które	
mogą	 spowodować	 trwaEe	 zanieczyszczenie	 grun-
tów	lub	wód,

c)	 zakaz	 lokalizowania	 inwestycji	 zaliczanych	do	
przedsięwzięć	mogących	znacząco	oddziaEywać	na	
[rodowisko	w	zakresie	zanieczyszczenia	wód	pod-
ziemnych.

6)	Ochrona	wód	podziemnych:	wydzielenie	obsza-
rów	chronionych	ma	na	celu	powstrzymanie	postę-
pującej	degradacji	wód	podziemnych	 i	zachowanie	
czystych	wód	do	wykorzystania	w	przyszEo[ci.	W	
strefach	 po[redniej	 ochrony	 sanitarnej	 ujęć	 wód	
podziemnych	obowiązują	zasady	zagospodarowania	
zgodnie	z	decyzjami	w	sprawie	ustanowienia	stref	
ochronnych,	 w	 szczególno[ci	 Decyzją	 Wojewody	
Lubelskiego	 OS.II.6210/66/98	 z	 dnia	 17.02.1998	
r.	lub	innymi	decyzjami	wydanymi	w	sprawie	stref	
ochrony	sanitarnej	ujęć	wód,	a	takre	ich	pópniejszy-
mi	zmianami.

§13.	Zasady	ochrony	warto[ci	kulturowych
1)	 Ochronie	 konserwatorskiej	 podlegają	 obszary	

i	 stanowiska	 archeologiczne	 na	 terenach	 objętych	
niniejsza	uchwaEą:

1)	wszelkie	prace	ziemne	prowadzone	na	obszarze	
strefy	obserwacji	archeologicznej	 -	wymagają	uzy-
skania	 warunków	 i	 wytycznych	 konserwatorskich	
w	celu	ustalenia	dalszego	toku	postępowania;

2)	wszelkie	 inwestycje	 liniowe,	budowle	kubatu-
rowe	oraz	inne	związane	z	przeksztaEceniem	terenu	
prowadzone	w	obrębie	stanowiska	archeologiczne-
go	wymagają	przeprowadzenia	prac	pod	nadzorem	
uprawnionego	archeologa	lub	przedinwestycyjnych	
ratowniczych	badaG	wykopaliskowych.

2)	 Jereli	 zostanie	 znaleziony	 przedmiot	 na	 tere-
nach	objętych	niniejsza	uchwaEą,	co	do	którego	ist-
nieje	 przypuszczenie,	 ir	 jest	 ona	 zabytkiem	arche-
ologicznym,	obowiązuje:

1)	wstrzymać	wszelkie	roboty	mogące	uszkodzić	
lub	zniszczyć	odkryty	przedmiot;

2)	zabezpieczyć	przy	uryciu	dostępnych	[rodków,	
ten	przedmiot	i	miejsce	jego	odkrycia;

3)	 niezwEocznie	 zawiadomić	 o	 tym	 wEa[ciwego	
wojewódzkiego	konserwatora	 zabytków,	 a	 je[li	 to	
nie	jest	morliwe	wEa[ciwego	wójta.

§14.	Komunikacja
UkEad	drogowy
1)	W	granicach	terenów	objętych	opracowaniem	

ustala	się	ciągi	dróg	o	następujących	parametrach:
1)	KDX	-	drogi	wewnętrzne	utwardzone	-	o	usta-

leniach:
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a)	szeroko[ć	jezdni	-	3,0	-	5,0	metrów,
b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	od	5,0	

do	10,0	metrów,
c)	dostępno[ć	nieograniczona.

RozdziaE 3
Ogólne zasady ksztaEtowania zabudowy i zago-

spodarowania terenów

§15.	Funkcje	terenów	Na	obszarze	gminy	Kra[nik	
wyznacza	się	tereny	o	zrórnicowanym	przeznacze-
niu	 oraz	 warunkach	 zabudowy	 i	 zagospodarowa-
nia.	Na	terenach	tych	dopuszcza	się	 lokalizowanie	
oznaczonych	 rodzajów	 zagospodarowania,	wedEug	
okre[lonych	dla	nich	ustaleG.	Tereny	te	oznaczone	
są	na	rysunku	stanowiącym	zaEącznik	do	niniejszej	
uchwaEy	symbolami:

1)	MN	｠	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	jednoro-
dzinnej	-	o	ustaleniach:

1)	przeznaczenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	
mieszkaniowej	jednorodzinnej;

2)	 przeznaczenie	 dopuszczalne:	 usEugi	 nieuciąrli-
we;

3)	 lokalizowanie	usEug	nieuciąrliwych	wbudowa-
nych	w	bryEy	budynków	mieszkalnych	pod	warun-
kiem,	 ir	 nie	 będą	 przekraczaEy	 50%	 powierzchni	
urytkowej	budynku	mieszkalnego	lub	będą	stanowi-
Ey	parterową	zabudowę	towarzyszącą;

4)	 realizacja	wolnostojącej	parterowej	 zabudowy	
gospodarczej	lub	gospodarczo	-gararowej;

5)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	do	30%	
powierzchni	dziaEki;

6)	obowiązuje	zachowanie	nie	mniej	nir	50%	po-
wierzchni	biologicznie	czynnej;

7)	ustala	się	następujące	wymogi	wobec	zabudo-
wy	mieszkaniowej:

a)	 wysoko[ć	 do	 2	 kondygnacji	 nadziemnych,	 z	
których	drugą	stanowi	poddasze	urytkowe,

b)	 posadowienie	 parteru	 do	 1,0	 metra	 powyrej	
najwyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,

c)	maksymalna	wysoko[ć	budynku	11,0	m	do	ka-
lenicy,	 z	wyEączeniem	 rozbudowy	 istniejących	 bu-
dynków	mieszkalnych,

d)	dach	o	poEaciach,	nachylonych	pod	kątem	20°-
45°,	z	dopuszczeniem	naczóEków,	lukarn	itp.;

8)	ustala	się	następujące	wymogi	wobec	zabudo-
wy	gospodarczej	i	gararowej:

a)	wysoko[ć	1	kondygnacja	nadziemna,
b)	 posadowienie	 parteru	 do	 1,0	 metra	 powyrej	

najnirszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,
c)	maksymalna	wysoko[ć	budynku	9,0	m	do	ka-

lenicy,
d)	dachy	o	poEaciach	nachylonych	pod	kątem	do	

45°,
9)	 zakazuje	 się	 realizacji	 stacji	 paliw	 pEynnych	 i	

gazowych;
10)	dopuszcza	się	lokalizowanie	budynków	w	od-

legEo[ci	1,5	m	od	granicy	z	dziaEką	sąsiednią	lub	przy	
granicy	dziaEki	pod	warunkiem	zachowania	wymo-
gów	wynikających	z	przepisów	dotyczących	ochro-

ny	przeciwporarowej	oraz	prawa	budowlanego;
11)	 obowiązuje	 nasadzenie	 zieleni	 izolacyjnej	 od	

strony	dróg	krajowych	i	powiatowych;
12)	obowiązują	ustalenia	szczegóEowe	planu	(roz-

dziaE	IV).
2)	RM	｠	tereny	zabudowy	zagrodowej	-	o	ustale-

niach:
1)	przeznaczenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	

zagrodowej;
2)	przeznaczenie	dopuszczalne:	zabudowa	miesz-

kaniowa	 jednorodzinna	 realizowana	 na	 warunkach	
jak	dla	terenów	MN;

3)	 dopuszcza	 się	 lokalizowanie	 usEug	 nieuciąrli-
wych	wbudowanych	w	bryEy	budynków	mieszkal-
nych	pod	warunkiem,	ir	nie	będą	przekraczaEy	50%	
powierzchni	 urytkowej	 budynku	 mieszkalnego	 lub	
w	parterowej	zabudowie	towarzyszącej;

4)	 realizacja	 budynków	 gospodarczych,	 inwen-
tarskich,	 gararowych	oraz	 budowli	 rolniczych	pod	
warunkiem	utrzymania	uciąrliwo[ci	projektowanych	
obiektów	w	granicach	wEadania	terenem	przez	dys-
ponenta	obiektu;

5)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	obiektami	
mieszkalnymi,	gospodarczymi	i	 inwentarskimi	Eącz-
nie	do	40%	powierzchni	dziaEki;

6)	powierzchnię	biologicznie	czynna	ustala	się	na	
40%	powierzchni	dziaEki;

7)	ustala	się	następujące	wymogi	wobec	zabudo-
wy	mieszkalnej:

a)	wysoko[ć	do	2	 kondygnacji,	 z	 których	drugą	
stanowi	poddasze	urytkowe,

b)	 posadowienie	 parteru	 do	 1,0	 metra	 powyrej	
najnirszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,

c)	maksymalna	wysoko[ć	budynku	11,0	m	do	ka-
lenicy,

d)	dach	o	poEaciach	nachylonych	pod	kątem	20°-
45°;

8)	ustala	się	następujące	wymogi	wobec	zabudo-
wy	gospodarczej	i	inwentarskiej:

a)	wysoko[ć	1	kondygnacja	nadziemna,
b)	 posadowienie	 parteru	 do	 1,0	 metra	 powyrej	

najnirszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,
c)	 maksymalna	 wysoko[ć	 budynków	 gospodar-

czych	9,0	m	do	kalenicy,	dla	budynków	inwentar-
skich	za[	do	10,0	metrów,

d)	dachy	o	poEaciach	nachylonych	pod	kątem	do	
45°;

9)	dopuszcza	się	lokalizowanie	budynków	w	odle-
gEo[ci	1,5	m	od	granicy	z	dziaEką	sąsiednią	lub	przy	
granicy	dziaEki	pod	warunkiem	zachowania	wymo-
gów	wynikających	z	przepisów	dotyczących	ochro-
ny	przeciwporarowej	oraz	prawa	budowlanego;

10)	 realizacja	 zabudowy	 jednorodzinnej	 w	 tere-
nach	 zabudowy	 zagrodowej	 pod	 warunkiem	 ,	 re	
zwarty	obszar	terenów	zabudowy	nie	more	przekra-
czać	5.000	m2	na	gruntach	I	-	III	klasy	bonitacyjnej;

11)	 dopuszcza	 się	 wykorzystanie	 zabudowy	 za-
grodowej	na	funkcję	agroturystyczną	oraz	realizację	
obiektów	związanych	 z	 usEugami	 agroturystyczny-
mi;
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12)	zakazuje	się	realizacji	stacji	paliw	pEynnych	 i	
gazowych;

13)	obowiązują	ustalenia	szczegóEowe	planu	(roz-
dziaE	IV).

3)	U	｠	tereny	usEug	-	z	podstawowym	przeznacze-
niem	gruntów	pod:

1)	przeznaczenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	
usEugowej	(usEugi	o	charakterze	komercyjnym	i	pu-
blicznym);

2)	ustala	się	następujące	wymogi	wobec	zabudo-
wy	usEugowej:

a)	budynki	usEugowe	do	3	kondygnacji	nadziem-
nych,

b)	maksymalna	wysoko[ć	budynku	12,0	m	do	ka-
lenicy,

c)	 posadowienie	 parteru	 do	 1,0	 metra	 powyrej	
najnirszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,

d)	dachy	o	nachyleniu	poEaci	dachowych	do	45º;
3)	morliwo[ć	zlokalizowania	jednego	parterowego	

budynku	 gospodarczego	 lub	 gospodarczo-	 gararo-
wego	o	wysoko[ci	kalenicy	do	9,0	metrów	i	dachu	
jedno	lub	dwuspadowym;

4)	dopuszcza	się	lokalizację	funkcji	mieszkaniowej	
w	bryle	budynku	 lub	w	odrębnej	stanowiącej	uzu-
peEnienie	funkcji	terenu	na	warunkach	okre[lonych	
w	pkt.	2;

5)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	do	60%	
powierzchni	 dziaEki	 przy	 zachowaniu	 nie	mniej	 nir	
20%	powierzchni	biologicznie	czynnej;

6)	nalery	zagwarantować	miejsca	parkingowe	w	
ilo[ci	zaspakajającej	potrzeby	projektowanego	prze-
znaczenia;

7)	 zakazuje	 się	 lokalizacji	 przedsięwzięć	 mogą-
cych	znacząco	oddziaEywać	na	[rodowisko,	dla	któ-
rych	obowiązek	sporządzania	raportu	o	oddziaEywa-
niu	na	[rodowisko	jest	wymagany,	bądp	dla	których	
obowiązek	 sporządzania	 raportu	 oddziaEywania	 na	
[rodowisko	more	być	wymagany,	z	zastrzereniem	
ustaleG	szczegóEowych;

8)	obowiązuje	urządzenie	zieleni	z	morliwo[cią	lo-
kalizowania	obiektów	maEej	architektury;

9)	obowiązują	ustalenia	 szczegóEowe	planu	 (roz-
dziaE	IV).

RozdziaE 4
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

§16.	Dąbrowa	Bór
1)	Teren	oznaczony	symbolem	1RM	(zaEącznik	nr	

1),	poEorony	w	miejscowo[ci	Dąbrowa	Bór	przezna-
cza	się	pod	tereny	zabudowy	zagrodowej	na	nastę-
pujących	warunkach:

1)	zabudowa	zagrodowa	realizowana	na	zasadach	
okre[lonych	w	§15	ust.	2;

2)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	20,0	metrów	
od	zewnętrznej	krawędzi	jezdni	drogi	powiatowej;

3)	teren	poEorony	w	strefie	po[redniej	ochrony	sa-
nitarnej	ujęć	wód	podziemnych;

4)	 obsEuga	 komunikacyjna	 bezpo[rednio	 z	 drogi	
powiatowej	KDP	2722	L;

5)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
2)	Teren	oznaczony	symbolem	2U	(zaEącznik	nr	1),	

poEorony	w	miejscowo[ci	Dąbrowa	Bór	przeznacza	
się	pod	tereny	usEug	na	następujących	warunkach:

1)	zabudowa	usEugowa	([wietlice	i	obiekty	urytku	
publicznego)	realizowana	na	zasadach	okre[lonych	
w	§15	ust.3;

2)	zachowanie	istniejącej	zabudowy	z	prawem	do	
dziaEaG	w	kierunku	adaptacji,	remontów	i	rozbudo-
wy;

3)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	10,0	metrów	
od	zewnętrznej	krawędzi	jezdni	drogi	powiatowej;

4)	teren	poEorony	w	strefie	po[redniej	ochrony	sa-
nitarnej	ujęć	wód	podziemnych;

5)	 obsEuga	 komunikacyjna	 bezpo[rednio	 z	 drogi	
powiatowej	KDP	2722	L;

6)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).

§17.	Kowalin
1)	Teren	oznaczony	symbolem	3RM	(zaEącznik	nr	

2),	 poEorony	 w	 miejscowo[ci	 Kowalin	 przeznacza	
się	pod	tereny	zabudowy	zagrodowej	na	następują-
cych	warunkach:

1)	zabudowa	zagrodowa	realizowana	na	zasadach	
okre[lonych	w	§15	ust.	2;

2)	zachowanie	istniejącej	zabudowy	z	prawem	do	
dziaEaG	w	kierunku	adaptacji,	remontów	i	rozbudo-
wy	oraz	uzupeEnienie	zainwestowania	terenu;

3)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	25,0	metrów	
od	zewnętrznej	krawędzi	jezdni	drogi	krajowej	oraz	
6,0	metrów	od	granicy	z	dziaEką	nr	273	zlokalizowa-
ną	na	terenie	sąsiedniej	gminy;

4)	 teren	 poEorony	w	Kra[nickim	Obszarze	Chro-
nionego	Krajobrazu;

5)	 lokalizowanie	 nowej	 zabudowy	przeznaczonej	
na	staEy	pobyt	ludzi	morliwe	jedynie	poza	zasięgiem	
zagroreG	 i	 uciąrliwo[ci	 okre[lonych	 w	 przepisach	
odrębnych;	wznoszenie	 budynków	w	 tym	 zasięgu	
jest	morliwe	jedynie	pod	warunkiem	zastosowania	
[rodków	 technicznych	 zmniejszających	 uciąrliwo-
[ci	ponirej	poziomu	ustalonego	w	tych	przepisach	
bądp	zwiększających	odporno[ć	budynku	na	te	za-
grorenia	i	uciąrliwo[ci,	jereli	nie	jest	to	sprzeczne	z	
warunkami	ustalonymi	dla	obszarów	ograniczonego	
urytkowania,	okre[lony	w	przepisach	odrębnych;

6)	realizacja	urządzeG	i	innych	[rodków	zmniejsza-
jących	zakres	uciąrliwo[ci	ruchu	drogowego	stara-
niem	i	kosztem	inwestora;

7)	w	zalerno[ci	od	potrzeb	realizacja	wolno	sto-
jącej	stacji	transformatorowej,	w	celu	obsEugi	tere-
nów	 wyznaczonych	 pod	 zainwestowanie;	 granice	
lokalizacji	stacji	mają	charakter	orientacyjny;

8)	 docelowa	 obsEuga	 komunikacyjna	 terenu	 dro-
gą	o	nirszej	kategorii,	do	czasu	jej	realizacji	obsEuga	
komunikacyjna	tymczasowo	istniejącym	zjazdem	in-
dywidualnym	z	drogi	krajowej	KDK	74	za	zgodą	i	na	
warunkach	Zarządcy	drogi;

9)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
2)	Teren	oznaczony	symbolem	4P	(zaEącznik	nr	3),	

poEorony	w	miejscowo[ci	Kowalin	przeznacza	się	pod	
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tereny	przemysEowe	na	następujących	warunkach:
1)	przeznaczenie	podstawowe:	tereny	produkcyj-

ne,	bazy,	skEady,	magazyny;
2)	 przeznaczenie	 dopuszczalne:	 funkcja	 admini-

stracyjno-	socjalna	i	usEugi,	obiekty	gararowo	-	go-
spodarcze	i	inne	niezbędne	dla	funkcjonowania	za-
kEadu;

3)	zachowanie	istniejącej	zabudowy	z	prawem	do	
dziaEaG	w	kierunku	adaptacji,	remontów	i	rozbudo-
wy	oraz	uzupeEnienie	zainwestowania	terenu;

4)	 obowiązuje	 zachowanie	 standardów	 jako[ci	
[rodowiska	dla	terenów	sąsiednich;	inwestycja	nie	
more	stanowić	zagrorenia	dla	walorów	Kra[nickie-
go	Obszaru	Chronionego	Krajobrazu;

5)	 zakazuje	 się	 lokalizowania	 przedsięwzięć	 mo-
gących	 znacząco	 oddziaEywać	 na	 [rodowisko	 dla	
których	obowiązek	sporządzania	raportu	o	oddziaEy-
waniu	na	[rodowisko	jest	wymagany;

6)	 morliwo[ć	 realizacji	 przedsięwzięć	 mogących	
znacząco	oddziaEywać	na	 [rodowisko,	 dla	 których	
obowiązek	sporządzania	raportu	o	oddziaEywaniu	na	
[rodowisko	more	być	wymagany;

7)	 realizacja	 przedsięwzięć	 mogących	 znacząco	
oddziaEywać	na	[rodowisko	dla	których	obowiązek	
sporządzania	 raportu	o	oddziaEywaniu	na	 [rodowi-
sko	more	być	wymagany	warunkuje	się	zachowa-
niem	procedur	okre[lonych	w	przepisach	szczegól-
nych;

8)	zakazuje	się	lokalizowania	obiektów	mieszczą-
cych	w	sobie	funkcje	mieszkaniową;

9)	obowiązuje	ograniczenie	oddziaEywania	dziaEal-
no[ci	gospodarczej	w	granicach	terenu	do	którego	
inwestor	 posiada	 tytuE	 prawny	 oraz	 dotrzymanie	
standardów	 jako[ci	 [rodowiska	 na	 granicy	 terenu	
wyznaczonego	w	planie;

10)	gabaryty	i	forma	zabudowy	dla	obiektów	pro-
dukcyjnych,	skEadów	i	magazynów:

a)	maksymalna	wysoko[ć	-	12	m	od	poziomu	te-
renu	do	najwyrszego	punktu	w	dachu,

b)	dachy	o	poEaciach	nachylonych	pod	kątem	do	
45°;

11)	gabaryty	i	forma	zabudowy	przeznaczenia	do-
puszczalnego:

a)	 ilo[ć	kondygnacji	 -	do	3	nadziemnych,	w	tym	
trzecia	w	poddaszu	urytkowym,

b)	maksymalna	wysoko[ć	budynków	do	max.	12	
m	od	poziomu	terenu	do	najwyrszego	punktu	w	da-
chu,

c)	dachy	o	poEaciach	nachylonych	pod	kątem	20-
45°,

d)	budynki	gospodarcze	z	dachami	jedno	lub	dwu-
spadowym	przy	wysoko[ci	maksymalnie	7,0	m	do	
kalenicy;

12)	 obowiązuje	 zagwarantowanie	 miejsc	 parkin-
gowych	w	 ilo[ci	 zaspakajającej	 potrzeby	projekto-
wanego	przeznaczenia;

13)	 udziaE	 powierzchni	 zabudowy	 do	 60%	 po-
wierzchni	 dziaEki,	 przy	 zachowaniu	 nie	 mniej	 nir	
15%	powierzchni	biologicznie	czynnej;

14)	zabudowa	w	obszarze	pasa	technicznego	pod	

napowietrzną	 linią	 elektroenergetyczną	 SN	 15kV	
jest	 morliwa	 pod	 warunkiem	 speEnienia	 wymagaG	
obowiązujących	przepisów	i	uzgodnienia	z	Zarządcą	
sieci;

15)	obsEuga	komunikacyjna	z	drogi	krajowej	KDK	
74	istniejącą	drogą	wewnętrzną	oznaczoną	symbo-
lem	KDX;

16)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).

§18.	Podlesie
1)	 Teren	 oznaczony	 symbolem	 7U	 (zaEącznik	 nr	

4),	 poEorony	 w	 miejscowo[ci	 Podlesie	 przeznacza	
się	pod	tereny	usEug	na	następujących	warunkach:

1)	zabudowa	usEugowa	([wietlice	i	obiekty	urytku	
publicznego)	realizowana	na	zasadach	okre[lonych	
w	§15	ust.3;

2)	zachowanie	istniejącej	zabudowy	z	prawem	do	
dziaEaG	w	kierunku	adaptacji,	remontów	i	rozbudo-
wy	oraz	uzupeEnienie	zainwestowania	terenu;

3)	teren	znajduje	się	w	Kra[nickim	Obszarze	Chro-
nionego	Krajobrazu;

4)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	20,0	metrów	
od	zewnętrznej	krawędzi	jezdni	drogi	powiatowej;

5)	 obsEuga	 komunikacyjna	 bezpo[rednio	 z	 drogi	
powiatowej	KDP	2721	L;

6)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).

§19.	Pasieka
1)	Teren	oznaczony	symbolem	9RM	(zaEącznik	nr	

5),	 poEorony	 w	 miejscowo[ci	 Pasieka	 przeznacza	
się	pod	tereny	zabudowy	zagrodowej	na	następują-
cych	warunkach:

1)	zabudowa	zagrodowa	realizowana	na	zasadach	
okre[lonych	w	§15	ust.2;

2)	teren	znajduje	się	w	Kra[nickim	Obszarze	Chro-
nionego	Krajobrazu;

3)	zabudowa	w	obszarze	pasa	technicznego	pod	
napowietrzną	 linią	 elektroenergetyczną	 SN	 15kV	
jest	 morliwa	 pod	 warunkiem	 speEnienia	 wymagaG	
obowiązujących	przepisów	i	uzgodnienia	z	Zarządcą	
sieci;

4)	w	zalerno[ci	od	potrzeb	realizacja	wolno	sto-
jącej	stacji	transformatorowej,	w	celu	obsEugi	tere-
nów	 wyznaczonych	 pod	 zainwestowanie;	 granice	
lokalizacji	stacji	mają	charakter	orientacyjny;

5)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	15,0	metrów	
od	zewnętrznej	krawędzi	jedni	drogi	gminnej;

6)	 obsEuga	 komunikacyjna	 bezpo[rednio	 z	 drogi	
gminnej	KDG	108374	L;

7)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).

§20.	SEodków	Pierwszy
1)	 Teren	 oznaczony	 symbolem	 10PG	 (zaEącznik	

nr	6),	poEorony	w	miejscowo[ci	SEodków	Pierwszy	
przeznacza	 się	 pod	 tereny	 eksploatacji	 powierzch-
niowej	zEór	kopalin	na	następujących	warunkach:

1)	 realizacja	 inwestycji	 jako	 poszerzenie	 terenu	
kopalni	wydobycia	surowców	sEurących	do	wyrobu	
cegEy	zlokalizowanej	na	dziaEce	sąsiedniej	oznaczo-
nej	numerem	ewidencyjnym	760/2;
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2)	teren	zanjduje	się	w	Kra[nickim	Obszarze	Chro-
nionego	Krajobrazu;

3)	obowiązuje	uzyskanie	koncesji	na	rozpoznanie	
i	wydobycie	od	Starosty	(dla	kopalni	o	powierzchni	
ponirej	2	ha);

4)	przed	rozpoczęciem	wydobycia	nalery	usunąć	
warstwę	 gleby,	 którą	 nalery	 haEdować	 na	 skEado-
wiskach	poza	zEorem,	z	przeznaczeniem	do	sukce-
sywnej	rekultywacji	wyrobiska	poeksploatacyjnego;

5)	nalery	zabezpieczyć	pracujący	na	zEoru	sprzęt	
w	taki	sposób,	aby	nie	dopu[cić	do	skarenia	gruntu	
substancjami	ropopochodnymi;

6)	zabrania	się	skEadowania	w	wyrobisku	 jakich-
kolwiek	odpadów	komunalnych	lub	przemysEowych;

7)	 eksploatację	 nalery	 prowadzić	 w	 sposób	 nie	
powodujący	 morliwo[ci	 powstawania	 nawisów	 i	
obrywów	skarp	｠	kąt	nachylenia	[ciany	eksploata-
cyjnej	wyrobiska	koGcowego	nie	more	być	większy	
nir	 33º,	wskazane	 ksztaEtowanie	 skarp	w	 ramach	
rekultywacji	 pod	 kątem	 18°	 umorliwiającym	 me-
chaniczną	uprawę	gruntów	le[nych;

8)	 wyrobisko	 eksploatacyjne	 winno	 być	 zabez-
pieczone	 i	 oznakowane	 tablicami	 informacyjno	 ｠	
ostrzegawczymi;

9)	dopuszcza	się	sytuowanie	tymczasowych	jed-
nokondygnacyjnych	 budynków	 pomocniczych	 na	
czas	prowadzenia	eksploatacji	zEora,	zgodnie	z	za-
sadami	 bezpieczeGstwa	 powszechnego	 i	 ochrony	
przeciwporarowej	poza	granicą	eksploatacji	zEór;

10)	nalery	pozostawić	pasy	ochronne	 zgodnie	 z	
normą	 PN-G-02100:1996	 ･Górnictwo	 odkrywko-
we.	 Szeroko[ć	 pasów	 ochronnych	 wyrobisk	 od-
krywkowychｦ;

11)	 dopuszcza	 się	 przeksztaEcenie	 powierzchni	
ziemi	w	granicach	terenu;

12)	po	zakoGczeniu	eksploatacji	zEora	nalery	wy-
konać	 rekultywację	wyrobiska	poeksploatacyjnego	
poprzez	 wyprofilowanie	 jego	 skarp	 i	 roz[cielenie	
warstwy	 gleby	 na	 jego	 spągu	 i	 skarpach,	 nalery	
przyjąć	 le[ny	 kierunek	 rekultywacji,	 rekultywacja	
winna	być	prowadzona	sukcesywnie,	w	miarę	 jak	
wyeksploatowane	czę[ci	zEora	stają	się	zbędne	do	
dalszej	dziaEalno[ci	górniczej;

13)	podEączenie	do	sieci	elektroenergetycznej	od-
bywać	 się	 będzie	 na	 warunkach	 ustalonych	 przez	
dysponenta	sieci;

14)	obsEuga	komunikacyjna	na	warunkach	dotych-
czasowych	 przewidzianych	 dla	 dziaEki	 o	 numerze	
ewidencyjnym	760/2;

15)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).

§21.	SEodków	Drugi
1)	Teren	oznaczony	symbolem	13U	(zaEącznik	nr	

7),	poEorony	w	miejscowo[ci	SEodków	Drugi	prze-
znacza	się	pod	tereny	usEug	na	następujących	wa-
runkach:

1)	zabudowa	usEugowa	([wietlice	i	obiekty	urytku	
publicznego)	realizowana	na	zasadach	okre[lonych	
w	§15	ust.3;

2)	 morliwo[ć	 lokalizowanie	 boisk	 do	 gier,	 urzą-

dzeG	 sportowych	 i	 placów	 zabaw	 dla	 dzieci	 oraz	
elementów	maEej	architektury	jako	uzupeEnienie	ist-
niejącego	zagospodarowania;

3)	zachowanie	istniejącej	zabudowy	z	prawem	do	
dziaEaG	w	kierunku	adaptacji,	remontów	i	rozbudo-
wy	oraz	uzupeEnienie	zainwestowania	terenu;

4)	teren	znajduje	się	w	Kra[nickim	Obszarze	Chro-
nionego	Krajobrazu;

5)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	20,0	metrów	
od	zewnętrznej	krawędzi	jezdni	drogi	powiatowej;

6)	 obsEuga	 komunikacyjna	 bezpo[rednio	 z	 drogi	
powiatowej	KDP	2737	L;

7)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).

§22.	Suchynia
1)	Teren	oznaczony	symbolem	14MN	(zaEącznik	nr	

8),	poEorony	w	miejscowo[ci	Suchynia	przeznacza	
się	 pod	 tereny	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednoro-
dzinnej	na	następujących	warunkach:

1)	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna	realizo-
wana	na	zasadach	okre[lonych	w	§15	ust.	1;

2)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	8,0	metrów	
od	granicy	dziaEki	z	ulicą	Nadrzeczną;

3)	obsEuga	komunikacyjna	z	ulicy	Nadrzecznej	na	
warunkach	Zarządcy	drogi;

4)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
2)	Teren	oznaczony	symbolem	15U	(zaEącznik	nr	

8),	poEorony	w	miejscowo[ci	Suchynia	przeznacza	
się	pod	tereny	usEug	na	następujących	warunkach:

1)	zabudowa	usEugowa	([wietlice	i	obiekty	urytku	
publicznego)	realizowana	na	zasadach	okre[lonych	
w	§15	ust.3;

2)	adaptacja,	 remonty	 i	 zmiana	sposobu	urytko-
wania	 istniejącego	 budynku,	 oraz	 uzupeEnienie	 za-
inwestowania	terenu;	rozbudowa	budynku	morliwa	
tylko	poza	nieprzekraczalną	linią	zabudowy;

3)	 morliwo[ć	 lokalizowania	 boisk	 do	 gier,	 urzą-
dzeG	 sportowych	 i	 placów	 zabaw	 dla	 dzieci	 oraz	
elementów	maEej	architektury	jako	uzupeEnienie	ist-
niejącego	zagospodarowania;

4)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	6,0	m	od	gra-
nicy	dziaEki	z	ulicą	Nadrzeczną;

5)	obsEuga	komunikacyjna	z	ulicy	Nadrzecznej	na	
warunkach	dotychczasowych;

6)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
3)	Teren	oznaczony	symbolem	16RM	(zaEącznik	nr	

9),	poEorony	w	miejscowo[ci	Suchynia	przeznacza	
się	pod	tereny	zabudowy	zagrodowej	na	następują-
cych	warunkach:

1)	zabudowa	zagrodowa	realizowana	na	zasadach	
okre[lonych	w	§15	ust.2;

2)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	20,0	metrów	
od	zewnętrznej	krawędzi	jezdni	drogi	powiatowej;

3)	 obsEuga	 komunikacyjna	 bezpo[rednio	 z	 drogi	
powiatowej	KDP	2702	L;

4)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).

§23.	SpEawy	Pierwsze	obręb	Bojanówka
1)	Teren	oznaczony	symbolem	22RM	(zaEącznik	nr	

10),	poEorony	w	miejscowo[ci	SpEawy	Pierwsze	ob-
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ręb	Bojanówka	przeznacza	się	pod	tereny	zabudowy	
zagrodowej	na	następujących	warunkach:

1)	zabudowa	zagrodowa	realizowana	na	zasadach	
okre[lonych	w	§15	ust.2;

2)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	15,0	metrów	
od	zewnętrznej	krawędzi	drogi	gminnej;

3)	 obsEuga	 komunikacyjna	 bezpo[rednio	 z	 drogi	
gminnej	KDG	108368L;

4)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
2)	Teren	oznaczony	symbolem	23RM	(zaEącznik	nr	

10),	poEorony	w	miejscowo[ci	SpEawy	Pierwsze	ob-
ręb	Bojanówka	przeznacza	się	pod	tereny	zabudowy	
zagrodowej	na	następujących	warunkach:

1)	zabudowa	zagrodowa	realizowana	na	zasadach	
okre[lonych	w	§15	ust.2;

2)	teren	znajduje	się	w	Kra[nickim	Obszarze	Chro-
nionego	Krajobrazu;

3)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	15,0	metrów	
od	zewnętrznej	krawędzi	drogi	gminnej;

4)	 obsEuga	 komunikacyjna	 bezpo[rednio	 z	 drogi	
gminnej	KDG	108368L;

5)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).

§24.	Stróra
1)	 Teren	 oznaczony	 symbolem	 24RM	 (zaEącznik	

nr	11),	poEorony	w	miejscowo[ci	Stróra	przeznacza	
się	pod	tereny	zabudowy	zagrodowej	na	następują-
cych	warunkach:

1)	zabudowa	zagrodowa	realizowana	na	zasadach	
okre[lonych	w	§15	ust.2;

2)	zachowanie	istniejącej	zabudowy	z	prawem	do	
dziaEaG	w	kierunku	adaptacji,	remontów	i	rozbudo-
wy	oraz	uzupeEnienie	zainwestowania	terenu;

3)	 lokalizowanie	 nowej	 zabudowy	przeznaczonej	
na	staEy	pobyt	ludzi	morliwe	jedynie	poza	zasięgiem	
zagroreG	 i	 uciąrliwo[ci	 okre[lonych	 w	 przepisach	
odrębnych;	wznoszenie	 budynków	w	 tym	 zasięgu	
jest	morliwe	jedynie	pod	warunkiem	zastosowania	
[rodków	 technicznych	 zmniejszających	 uciąrliwo-
[ci	ponirej	poziomu	ustalonego	w	tych	przepisach	
bądp	zwiększających	odporno[ć	budynku	na	te	za-
grorenia	i	uciąrliwo[ci,	jereli	nie	jest	to	sprzeczne	z	
warunkami	ustalonymi	dla	obszarów	ograniczonego	
urytkowania,	okre[lony	w	przepisach	odrębnych;

4)	realizacja	urządzeG	i	innych	[rodków	zmniejsza-
jących	zakres	uciąrliwo[ci	ruchu	drogowego	stara-
niem	i	kosztem	inwestora;

5)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	25,0	metrów	
od	zewnętrznej	krawędzi	jezdni	drogi	krajowej;

6)	obsEuga	komunikacyjna	z	istniejącym	indywidu-
alnym	zjazdem	z	drogi	krajowej	KDK	19	za	zgodą	i	
na	warunkach	Zarządcy	drogi;

7)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
2)	 Teren	 oznaczony	 symbolem	 25RM	 (zaEącznik	

nr	12),	poEorony	w	miejscowo[ci	Stróra	przeznacza	
się	pod	tereny	zabudowy	zagrodowej	na	następują-
cych	warunkach:

1)	zabudowa	zagrodowa	realizowana	na	zasadach	
okre[lonych	w	§15	ust.2;

2)	zachowanie	istniejącej	zabudowy	z	prawem	do	

dziaEaG	w	kierunku	adaptacji,	remontów	i	rozbudo-
wy	oraz	uzupeEnienie	zainwestowania	terenu;

3)	rozbudowa	istniejących	budynków,	czę[ciowo	
zlokalizowanych	pomiędzy	linią	rozgraniczającą	dro-
gi,	a	nieprzekraczalną	linią	zabudowy	morliwa	tylko	
poza	nieprzekraczalną	linią	zabudowy;

4)	 z	 uwagi	 na	 występowanie	 strefy	 obserwacji	
archeologicznej	i	stanowiska	archeologicznego	obo-
wiązują	ustalenia	zawarte	w	§13	ust.1;

5)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	15,0	metrów	
od	 zewnętrznych	 krawędzi	 jezdni	 dróg	 gminnych	
oraz	 12,0	 m	 od	 terenów	 przewidzianych	 do	 zale-
sienia;

6)	 obsEuga	 komunikacyjna	 bezpo[rednio	 z	 dróg	
gminnych	KDG	108375	L	i	KDG	108376	L;

7)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
3)	 Teren	 oznaczony	 symbolem	 26RM	 (zaEącznik	

nr	12),	poEorony	w	miejscowo[ci	Stróra	przeznacza	
się	pod	tereny	zabudowy	zagrodowej	na	następują-
cych	warunkach:

1)	zabudowa	zagrodowa	realizowana	na	zasadach	
okre[lonych	w	§15	ust.2;

2)	zabudowa	w	obszarze	pasa	technicznego	pod	
napowietrzną	 linią	 elektroenergetyczną	 SN	 15kV	
jest	 morliwa	 pod	 warunkiem	 speEnienia	 wymagaG	
obowiązujących	przepisów	i	uzgodnienia	z	Zarządcą	
sieci;

3)	w	zalerno[ci	od	potrzeb	realizacja	wolno	sto-
jącej	stacji	transformatorowej,	w	celu	obsEugi	tere-
nów	 wyznaczonych	 pod	 zainwestowanie;	 granice	
lokalizacji	stacji	mają	charakter	orientacyjny;

4)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	15,0	metrów	
od	zewnętrznej	krawędzi	jezdni	dróg	gminnych;

5)	 obsEuga	 komunikacyjna	 bezpo[rednio	 z	 dróg	
gminnych	KDG	108375	L	i	KDG	108376	L;

6)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).

§25.	Stróra	-	Kolonia
1)	 Teren	 oznaczony	 symbolem	 27RM	 (zaEącznik	

nr	12),	poEorony	w	miejscowo[ci	Stróra	 -	Kolonia	
przeznacza	się	pod	tereny	zabudowy	zagrodowej	na	
następujących	warunkach:

1)	zabudowa	zagrodowa	realizowana	na	zasadach	
okre[lonych	w	§15	ust.2;

2)	zachowanie	istniejącej	zabudowy	z	prawem	do	
dziaEaG	w	kierunku	adaptacji,	remontów	i	rozbudo-
wy	oraz	uzupeEnienie	zainwestowania	terenu;

3)	rozbudowa	istniejących	budynków,	czę[ciowo	
zlokalizowanych	pomiędzy	linią	rozgraniczającą	dro-
gi,	a	nieprzekraczalną	linią	zabudowy	morliwa	tylko	
poza	nieprzekraczalną	linią	zabudowy;

4)	 z	 uwagi	 na	 występowanie	 strefy	 obserwacji	
archeologicznej	i	stanowiska	archeologicznego	obo-
wiązują	ustalenia	zawarte	w	§13	ust.1;

5)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	15,0	metrów	
od	zewnętrznej	krawędzi	 jezdni	drogi	gminnej,	5,0	
metrów	od	skarpy	oraz	12,0	m	od	terenów	przewi-
dzianych	do	zalesienia;

6)	w	 zagospodarowaniu	 terenu	 nalery	 zabezpie-
czyć	 dojazd	 do	 zabudowaG	 zlokalizowanego	 na	
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dziaEce	oznaczonej	numerem	12/1;
7)	 obsEuga	 komunikacyjna	 bezpo[rednio	 z	 drogi	

gminnej	KDG	108376	L;
8)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
2)	 Teren	 oznaczony	 symbolem	 28RM	 (zaEącznik	

nr	13),	poEorony	w	miejscowo[ci	Stróra	 -	Kolonia	
przeznacza	się	pod	tereny	zabudowy	zagrodowej	na	
następujących	warunkach:

1)	zabudowa	zagrodowa	realizowana	na	zasadach	
okre[lonych	w	§15	ust.2;

2)	zachowanie	istniejącej	zabudowy	z	prawem	do	
dziaEaG	w	kierunku	adaptacji,	remontów	i	rozbudo-
wy	oraz	uzupeEnienie	zainwestowania	terenu;

3)	rozbudowa	istniejących	budynków,	czę[ciowo	
zlokalizowanych	pomiędzy	linią	rozgraniczającą	dro-
gi,	a	nieprzekraczalną	linią	zabudowy	morliwa	tylko	
poza	nieprzekraczalną	linią	zabudowy;

4)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	6,0	metrów	
od	 drogi	 wewnętrznej,	 tylna	 linia	 zabudowy	 dla	
dziaEki	oznaczonej	numerem	256/2	zgodnie	z	zaEącz-
nikiem	graficznym	oraz	12,0	m	od	terenów	przewi-
dzianych	do	zalesienia;

5)	 obsEuga	 komunikacyjna	 z	 drogi	 wewnętrznej	
KDX;

6)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
3)	 Teren	 oznaczony	 symbolem	 29RM	 (zaEącznik	

nr	14),	poEorony	w	miejscowo[ci	Stróra	 -	Kolonia	
przeznacza	się	pod	tereny	zabudowy	zagrodowej	na	
następujących	warunkach:

1)	zabudowa	zagrodowa	realizowana	na	zasadach	
okre[lonych	w	§15	ust.2;

2)	zachowanie	istniejącej	zabudowy	z	prawem	do	
dziaEaG	w	kierunku	adaptacji,	remontów	i	rozbudo-
wy	oraz	uzupeEnienie	zainwestowania	terenu;

3)	w	zalerno[ci	od	potrzeb	realizacja	wolno	sto-
jącej	stacji	transformatorowej,	w	celu	obsEugi	tere-
nów	 wyznaczonych	 pod	 zainwestowanie;	 granice	
lokalizacji	stacji	mają	charakter	orientacyjny;

4)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	10,0	metrów	
od	zewnętrznej	krawędzi	jezdni	drogi	wewnętrznej,	
a	dla	dziaEki	ozn.	nr	ew.	83/17	-	20,0	metrów	od	
krawędzi	jezdni	drogi	wewnętrznej;

5)	 obsEuga	 komunikacyjna	 z	 drogi	 wewnętrznej	
KDX;

6)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
4)	 Teren	 oznaczony	 symbolem	 31MN	 (zaEącznik	

nr	15),	poEorony	w	miejscowo[ci	Stróra	 -	Kolonia	
przeznacza	się	pod	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	
jednorodzinnej	na	następujących	warunkach:

1)	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna	realizo-
wana	na	zasadach	okre[lonych	w	§15	ust.1;

2)	zachowanie	istniejącej	zabudowy	z	prawem	do	
dziaEaG	w	kierunku	adaptacji,	remontów	i	rozbudo-
wy	oraz	uzupeEnienie	zainwestowania	terenu;

3)	z	uwagi	na	występowanie	strefy	obserwacji	ar-
cheologicznej	obowiązują	ustalenia	zawarte	w	§13	
ust.1;

4)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	6,0	metrów	
od	drogi	oznaczonej	numerem	ewidencyjnym	188;

5)	obsEuga	komunikacyjna	z	drogi	(ul.	Zwierkowa)	

oznaczonej	numerem	ewidencyjnym	188	na	warun-
kach	dotychczasowych;

6)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
5)	 Teren	 oznaczony	 symbolem	 32P	 (zaEącznik	

nr	15),	poEorony	w	miejscowo[ci	Stróra	 -	Kolonia	
przeznacza	się	pod	tereny	przemysEowe	na	następu-
jących	warunkach:

1)	przeznaczenie	podstawowe:	tereny	produkcyj-
ne;

2)	 przeznaczenie	 dopuszczalne:	 funkcja	 admini-
stracyjno-	socjalna;

3)	 zakazuje	 się	 lokalizowania	 przedsięwzięć	 mo-
gących	 znacząco	 oddziaEywać	 na	 [rodowisko	 dla	
których	obowiązek	sporządzania	raportu	o	oddziaEy-
waniu	na	[rodowisko	jest	wymagany;

4)	 morliwo[ć	 realizacji	 przedsięwzięć	 mogących	
znacząco	oddziaEywać	na	 [rodowisko,	 dla	 których	
obowiązek	sporządzania	raportu	o	oddziaEywaniu	na	
[rodowisko	more	być	wymagany;

5)	 realizacja	 przedsięwzięć	 mogących	 znacząco	
oddziaEywać	na	[rodowisko	dla	których	obowiązek	
sporządzania	 raportu	o	oddziaEywaniu	na	 [rodowi-
sko	more	być	wymagany	warunkuje	się	zachowa-
niem	procedur	okre[lonych	w	przepisach	szczegól-
nych;

6)	wprowadza	się	obowiązek	uwzględnienia	w	za-
gospodarowaniu	zieleni	wysokiej	i	[redniej	o	charak-
terze	izolacyjnym	od	terenów	o	innych	funkcjach,	o	
szeroko[ci	co	najmniej	3	metrów;

7)	wysoko[ć	budynków	produkcyjnych	do	1	kon-
dygnacji	nadziemnej,	przy	7,0	m	wysoko[ci	do	kale-
nicy	i	dachach	o	spadkach	poEaci	do	45°;

8)	 zasady	 zabudowy	 i	 zagospodarowania	 dla	
obiektów	biurowych	i	administracyjnych:

a)	 budynki	 o	 wysoko[ci	 do	 dwóch	 kondygnacji	
nadziemnych,

b)	maksymalna	wysoko[ć	budynków	9,0	m	do	ka-
lenicy,

c)	 poziom	 podEogi	 parteru	 budynków	 mieszkal-
nych	nie	wyrej	nir	1,0	m	od	naturalnego	poziomu	
terenu,	mierzony	w	najwyrszym	punkcie,

d)	dachy	o	spadkach	poEaci	dachowych	pod	kątem	
do	45°;

9)	obowiązuje	zagwarantowanie	miejsc	parkingo-
wych	w	ilo[ci	zaspakajającej	potrzeby	projektowa-
nego	przeznaczenia	-	min.	1	miejsce	parkingowe	na	
karde	50m2	powierzchni	urytkowej	w	budynku;

10)	obowiązuje	ograniczenie	oddziaEywania	dzia-
Ealno[ci	gospodarczej	w	granicach	terenu	do	które-
go	inwestor	posiada	tytuE	prawny	oraz	dotrzymanie	
standardów	 jako[ci	 [rodowiska	 na	 granicy	 terenu	
wyznaczonego	w	planie.

11)	zakazuje	się	lokalizowania	obiektów	mieszczą-
cych	w	sobie	funkcje	mieszkaniową;

12)	uciąrliwo[ć	wnioskowanej	 inwestycji	powin-
na	zawierać	się	w	granicach	dysponenta	terenu	ob-
jętego	decyzją;

13)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	6,0	metrów	
od	drogi	oznaczonej	numerem	ewidencyjnym	198/8;

14)	 udziaE	 powierzchni	 zabudowy	 do	 60%	 po-
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wierzchni	 dziaEki,	 przy	 zachowaniu	 nie	 mniej	 nir	
15%	powierzchni	biologicznie	czynnej;

15)	obsEuga	komunikacyjna	z	drogi	(ul.	Osiedlowa)	
oznaczonej	numerem	ewidencyjnym	198/8;

16)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
6)	 Teren	 oznaczony	 symbolem	 33MN	 (zaEącznik	

nr	16),	poEorony	w	miejscowo[ci	Stróra	 -	Kolonia	
przeznacza	się	pod	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	
jednorodzinnej	na	następujących	warunkach:

1)	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna	realizo-
wana	na	zasadach	okre[lonych	w	§15	ust.	1;

2)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	zgodnie	z	za-
Eącznikiem	graficznym;

3)	 obsEuga	 komunikacyjna	 bezpo[rednio	 z	 drogi	
gminnej	KDG	108377	L;

4)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
7)	 Teren	 oznaczony	 symbolem	 34RM	 (zaEącznik	

nr	16),	poEorony	w	miejscowo[ci	Stróra	 -	Kolonia	
przeznacza	się	pod	tereny	zabudowy	zagrodowej	na	
następujących	warunkach:

1)	zabudowa	zagrodowa	realizowana	na	zasadach	
okre[lonych	w	§15	ust.2;

2)	nieprzekraczalna	 lina	 zabudowy	zgodnie	 z	 za-
Eącznikiem	graficznym;

3)	 obsEuga	 komunikacyjna	 bezpo[rednio	 z	 drogi	
gminnej	KDG	108377	L;

4)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
8)	 Teren	 oznaczony	 symbolem	 51RM	 (zaEącznik	

nr	14),	poEorony	w	miejscowo[ci	Stróra	 -	Kolonia	
przeznacza	się	pod	tereny	zabudowy	zagrodowej	na	
następujących	warunkach:

1)	zabudowa	zagrodowa	realizowana	na	zasadach	
okre[lonych	w	§15	ust.2;

2)	zachowanie	istniejącej	zabudowy	z	prawem	do	
dziaEaG	w	kierunku	adaptacji,	remontów	i	rozbudo-
wy	oraz	uzupeEnienie	zainwestowania	terenu;

3)	 rozbudowa	 istniejącego	 budynku	 gospodar-
czego,	 czę[ciowo	 zlokalizowanego	 pomiędzy	 linią	
rozgraniczającą	 drogi,	 a	 nieprzekraczalną	 linią	 za-
budowy	 morliwa	 tylko	 poza	 nieprzekraczalną	 linią	
zabudowy;

4)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	10,0	metrów	
od	drogi	wewnętrznej;

5)	 obsEuga	 komunikacyjna	 z	 drogi	 wewnętrznej	
KDX;

6)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
9)	 Teren	 oznaczony	 symbolem	 52RM	 (zaEącznik	

nr	24),	poEorony	w	miejscowo[ci	Stróra	 -	Kolonia	
przeznacza	się	pod	tereny	zabudowy	zagrodowej	na	
następujących	warunkach:

1)	zabudowa	zagrodowa	realizowana	na	zasadach	
okre[lonych	w	§15	ust.2;

2)	zachowanie	istniejącej	zabudowy	z	prawem	do	
dziaEaG	w	kierunku	adaptacji,	remontów	i	rozbudo-
wy	oraz	uzupeEnienie	zainwestowania	terenu;

3)	rozbudowa	istniejącego	budynku	mieszkalnego	
zlokalizowanego	na	 dziaEce	 ozn.	 nr	 ew.	100,	 czę-
[ciowo	zlokalizowanego	pomiędzy	linią	rozgranicza-
jącą	drogi,	a	nieprzekraczalną	linią	zabudowy	morli-
wa	tylko	poza	nieprzekraczalną	linią	zabudowy;

4)	w	zalerno[ci	od	potrzeb	realizacja	wolno	sto-
jącej	stacji	transformatorowej,	w	celu	obsEugi	tere-
nów	 wyznaczonych	 pod	 zainwestowanie;	 granice	
lokalizacji	stacji	mają	charakter	orientacyjny;

5)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	15,0	metrów	
od	zewnętrznej	krawędzi	jezdni	drogi	gminnej;

6)	 obsEuga	 komunikacyjna	 bezpo[rednio	 z	 drogi	
gminnej	KDG	108375	L;

7)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
10)	Teren	oznaczony	symbolem	53RM	(zaEącznik	

nr	25),	poEorony	w	miejscowo[ci	Stróra	 -	Kolonia	
przeznacza	się	pod	tereny	zabudowy	zagrodowej	na	
następujących	warunkach:

1)	zabudowa	zagrodowa	realizowana	na	zasadach	
okre[lonych	w	§15	ust.2;

2)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	15,0	metrów	
od	zewnętrznej	krawędzi	jezdni	drogi	gminnej;

3)	 obsEuga	 komunikacyjna	 bezpo[rednio	 z	 drogi	
gminnej	KDG	108379	L;

4)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
11)	Teren	oznaczony	symbolem	54RM	(zaEącznik	

nr	25),	poEorony	w	miejscowo[ci	Stróra	 -	Kolonia	
przeznacza	się	pod	tereny	zabudowy	zagrodowej	na	
następujących	warunkach:

1)	zabudowa	zagrodowa	realizowana	na	zasadach	
okre[lonych	w	§15	ust.2;

2)	 z	 uwagi	 na	występowanie	 stanowiska	 arche-
ologicznego	 obowiązują	 ustalenia	 zawarte	 w	 §13	
ust.1;

3)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	15,0	metrów	
od	zewnętrznej	krawędzi	jezdni	drogi	gminnej;

4)	 obsEuga	 komunikacyjna	 bezpo[rednio	 z	 drogi	
gminnej	KDG	108379	L;

5)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).

§26.	SEodków	Trzeci
1)	 Teren	 oznaczony	 symbolem	 35RM	 (zaEącznik	

nr	 17),	 poEorony	 w	 miejscowo[ci	 SEodków	 Trzeci	
przeznacza	się	pod	tereny	zabudowy	zagrodowej	na	
następujących	warunkach:

1)	zabudowa	zagrodowa	realizowana	na	zasadach	
okre[lonych	w	§15	ust.2;

2)	teren	znajduje	się	w	Kra[nickim	Obszarze	Chro-
nionego	Krajobrazu;

3)	zachowanie	istniejącej	zabudowy	z	prawem	do	
dziaEaG	w	kierunku	adaptacji,	remontów	i	rozbudo-
wy	oraz	uzupeEnienie	zainwestowania	terenu;

4)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	6,0	metrów	
od	drogi	wewnętrznej;

5)	 obsEuga	 komunikacyjna	 z	 drogi	 wewnętrznej	
KDX;

6)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
2)	 Teren	 oznaczony	 symbolem	 36RM	 (zaEącznik	

nr	 17),	 poEorony	 w	 miejscowo[ci	 SEodków	 Trzeci	
przeznacza	się	pod	tereny	zabudowy	zagrodowej	na	
następujących	warunkach:

1)	zabudowa	zagrodowa	realizowana	na	zasadach	
okre[lonych	w	§15	ust.2;

2)	teren	znajduje	się	w	Kra[nickim	Obszarze	Chro-
nionego	Krajobrazu;
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3)	zabudowa	w	obszarze	pasa	technicznego	pod	
napowietrzną	 linią	 elektroenergetyczną	 SN	 15kV	
jest	 morliwa	 pod	 warunkiem	 speEnienia	 wymagaG	
obowiązujących	przepisów	i	uzgodnienia	z	Zarządcą	
sieci;

4)	nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	ustala	się	na	
6,0	metrów	od	drogi	wewnętrznej;

5)	 obsEuga	 komunikacyjna	 z	 drogi	 wewnętrznej	
KDX;

6)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).

§27.	SpEawy	Drugie	obręb	Niziny
1)	 Teren	 oznaczony	 symbolem	 37PG	 (zaEącznik	

nr	 18),	 poEorony	 w	 miejscowo[ci	 SpEawy	 Drugie	
obręb	Niziny	przeznacza	się	pod	 tereny	eksploata-
cji	 powierzchniowej	 zEór	 kopalin	na	następujących	
warunkach:

1)	 realizacja	 inwestycji	 jako	 poszerzenie	 terenu	
kopalni	 zlokalizowanej	 na	 dziaEce	 sąsiedniej	 ozna-
czonej	numerem	ewidencyjnym	64;

2)	obowiązuje	uzyskanie	koncesji	na	rozpoznanie	
i	wydobycie	od	Starosty	(dla	kopalni	o	powierzchni	
ponirej	2	ha);

3)	przed	rozpoczęciem	wydobycia	nalery	usunąć	
warstwę	 gleby,	 którą	 nalery	 haEdować	 na	 skEado-
wiskach	poza	zEorem,	z	przeznaczeniem	do	sukce-
sywnej	rekultywacji	wyrobiska	poeksploatacyjnego;

4)	zakazuje	się	wydobywania	kopaliny	poza	grani-
cą	eksploatacji	zEora;

5)	nalery	zabezpieczyć	pracujący	na	zEoru	sprzęt	
w	taki	sposób,	aby	nie	dopu[cić	do	skarenia	gruntu	
substancjami	ropopochodnymi;

6)	zabrania	się	skEadowania	w	wyrobisku	 jakich-
kolwiek	odpadów	komunalnych	lub	przemysEowych;

7)	 eksploatację	 nalery	 prowadzić	 w	 sposób	 nie	
powodujący	 morliwo[ci	 powstawania	 nawisów	 i	
obrywów	skarp	｠	kąt	nachylenia	[ciany	eksploata-
cyjnej	wyrobiska	koGcowego	nie	more	być	większy	
nir	 33º,	wskazane	 ksztaEtowanie	 skarp	w	 ramach	
rekultywacji	 pod	 kątem	 18°	 umorliwiającym	 me-
chaniczną	uprawę	gruntów	le[nych;

8)	 wyrobisko	 eksploatacyjne	 winno	 być	 zabez-
pieczone	 i	 oznakowane	 tablicami	 informacyjno	 ｠	
ostrzegawczymi;

9)	dopuszcza	się	sytuowanie	tymczasowych	jed-
nokondygnacyjnych	 budynków	 pomocniczych	 na	
czas	prowadzenia	eksploatacji	zEora,	zgodnie	z	za-
sadami	 bezpieczeGstwa	 powszechnego	 i	 ochrony	
przeciwporarowej	poza	granicą	eksploatacji	zEór;

10)	nalery	pozostawić	pasy	ochronne	 zgodnie	 z	
normą	 PN-G-02100:1996	 ･Górnictwo	 odkrywko-
we.	 Szeroko[ć	 pasów	 ochronnych	 wyrobisk	 od-
krywkowychｦ;

11)	 dopuszcza	 się	 przeksztaEcenie	 powierzchni	
ziemi	w	granicach	terenu;

12)	po	zakoGczeniu	eksploatacji	zEora	nalery	wy-
konać	 rekultywację	wyrobiska	poeksploatacyjnego	
poprzez	 wyprofilowanie	 jego	 skarp	 i	 roz[cielenie	
warstwy	 gleby	 na	 jego	 spągu	 i	 skarpach,	 nalery	
przyjąć	 le[ny	 kierunek	 rekultywacji,	 rekultywacja	

winna	być	prowadzona	sukcesywnie,	w	miarę	 jak	
wyeksploatowane	czę[ci	zEora	stają	się	zbędne	do	
dalszej	dziaEalno[ci	górniczej;

13)	podEączenie	do	sieci	elektroenergetycznej	od-
bywać	 się	 będzie	 na	 warunkach	 ustalonych	 przez	
dysponenta	sieci;

14)	obsEuga	komunikacyjna	z	drogi	wewnętrznej	
KDX;

15)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).

§28.	SpEawy	Drugie	obręb	SpEawy	-	Kolonia
1)	Teren	oznaczony	symbolem	38U	(zaEącznik	nr	

19),	poEorony	w	miejscowo[ci	SpEawy	Drugie	obręb	
SpEawy	-	Kolonia	przeznacza	się	pod	tereny	usEug	na	
następujących	warunkach:

1)	zabudowa	usEugowa	([wietlice	i	obiekty	urytku	
publicznego)	realizowana	na	zasadach	okre[lonych	
w	§15	ust.3;

2)	zachowanie	istniejącej	zabudowy	z	prawem	do	
dziaEaG	w	kierunku	adaptacji,	remontów	i	rozbudo-
wy;

3)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	6,0	metrów	
od	drogi	wewnętrznej;

4)	 obsEuga	 komunikacyjna	 z	 drogi	 wewnętrznej	
KDX;

5)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
2)	Teren	oznaczony	symbolem	39RM	(zaEącznik	nr	

19),	poEorony	w	miejscowo[ci	SpEawy	Drugie	obręb	
SpEawy	-	Kolonia	przeznacza	się	pod	tereny	zabudo-
wy	zagrodowej	na	następujących	warunkach:

1)	zabudowa	zagrodowa	realizowana	na	zasadach	
okre[lonych	w	§15	ust.2;

2)	teren	znajduje	się	w	Kra[nickim	Obszarze	Chro-
nionego	Krajobrazu;

3)	 lokalizowanie	 nowej	 zabudowy	przeznaczonej	
na	staEy	pobyt	ludzi	morliwe	jedynie	poza	zasięgiem	
zagroreG	 i	 uciąrliwo[ci	 okre[lonych	 w	 przepisach	
odrębnych;	wznoszenie	 budynków	w	 tym	 zasięgu	
jest	morliwe	jedynie	pod	warunkiem	zastosowania	
[rodków	 technicznych	 zmniejszających	 uciąrliwo-
[ci	ponirej	poziomu	ustalonego	w	tych	przepisach	
bądp	zwiększających	odporno[ć	budynku	na	te	za-
grorenia	i	uciąrliwo[ci,	jereli	nie	jest	to	sprzeczne	z	
warunkami	ustalonymi	dla	obszarów	ograniczonego	
urytkowania,	okre[lony	w	przepisach	odrębnych;

4)	realizacja	urządzeG	i	innych	[rodków	zmniejsza-
jących	zakres	uciąrliwo[ci	ruchu	drogowego	stara-
niem	i	kosztem	inwestora;

5)	nieprzekraczalna	 lina	 zabudowy	zgodnie	 z	 za-
Eącznikiem	graficznym;

6)	 obsEuga	 komunikacyjna	 z	 drogi	 wewnętrznej	
KDX;

7)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
3)	Teren	oznaczony	symbolem	40RM	(zaEącznik	nr	

19),	poEorony	w	miejscowo[ci	SpEawy	Drugie	obręb	
SpEawy	-	Kolonia	przeznacza	się	pod	tereny	zabudo-
wy	zagrodowej	na	następujących	warunkach:

1)	zabudowa	zagrodowa	realizowana	na	zasadach	
okre[lonych	w	§15	ust.2;

2)	teren	znajduje	się	w	Kra[nickim	Obszarze	Chro-
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nionego	Krajobrazu;
3)	zabudowa	w	obszarze	pasa	technicznego	pod	

napowietrzną	 linią	 elektroenergetyczną	 SN	 15kV	
jest	 morliwa	 pod	 warunkiem	 speEnienia	 wymagaG	
obowiązujących	przepisów	i	uzgodnienia	z	Zarządcą	
sieci;

4)	 lokalizowanie	 nowej	 zabudowy	przeznaczonej	
na	staEy	pobyt	ludzi	morliwe	jedynie	poza	zasięgiem	
zagroreG	i	uciąrliwo[ci	planowanej	drogi	KDE	S	46	
okre[lonych	 w	 przepisach	 odrębnych;	 wznoszenie	
budynków	w	tym	zasięgu	jest	morliwe	jedynie	pod	
warunkiem	 zastosowania	 [rodków	 technicznych	
zmniejszających	uciąrliwo[ci	ponirej	poziomu	usta-
lonego	w	tych	przepisach	bądp	zwiększających	od-
porno[ć	 budynku	 na	 te	 zagrorenia	 i	 uciąrliwo[ci,	
jereli	nie	jest	to	sprzeczne	z	warunkami	ustalonymi	
dla	obszarów	ograniczonego	urytkowania,	okre[lo-
ny	w	przepisach	odrębnych;

5)	realizacja	urządzeG	i	innych	[rodków	zmniejsza-
jących	zakres	uciąrliwo[ci	ruchu	drogowego	stara-
niem	i	kosztem	inwestora;

6)	nieprzekraczalna	 lina	 zabudowy	zgodnie	 z	 za-
Eącznikiem	graficznym;

7)	 obsEuga	 komunikacyjna	 z	 drogi	 wewnętrznej	
KDX;

8)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
4)	Teren	oznaczony	symbolem	41RM	(zaEącznik	nr	

19),	poEorony	w	miejscowo[ci	SpEawy	Drugie	obręb	
SpEawy	-	Kolonia	przeznacza	się	pod	tereny	zabudo-
wy	zagrodowej	na	następujących	warunkach:

1)	zabudowa	zagrodowa	realizowana	na	zasadach	
okre[lonych	w	§15	ust.2;

2)	teren	znajduje	się	w	Kra[nickim	Obszarze	Chro-
nionego	Krajobrazu;

3)	 lokalizowanie	 nowej	 zabudowy	przeznaczonej	
na	staEy	pobyt	ludzi	morliwe	jedynie	poza	zasięgiem	
zagroreG	i	uciąrliwo[ci	planowanej	drogi	KDE	S	46	
okre[lonych	 w	 przepisach	 odrębnych;	 wznoszenie	
budynków	w	tym	zasięgu	jest	morliwe	jedynie	pod	
warunkiem	 zastosowania	 [rodków	 technicznych	
zmniejszających	uciąrliwo[ci	ponirej	poziomu	usta-
lonego	w	tych	przepisach	bądp	zwiększających	od-
porno[ć	 budynku	 na	 te	 zagrorenia	 i	 uciąrliwo[ci,	
jereli	nie	jest	to	sprzeczne	z	warunkami	ustalonymi	
dla	obszarów	ograniczonego	urytkowania,	okre[lo-
ny	w	przepisach	odrębnych;

4)	realizacja	urządzeG	i	innych	[rodków	zmniejsza-
jących	zakres	uciąrliwo[ci	ruchu	drogowego	stara-
niem	i	kosztem	inwestora;

5)	nieprzekraczalna	 lina	 zabudowy	zgodnie	 z	 za-
Eącznikiem	graficznym;

6)	 obsEuga	 komunikacyjna	 z	 drogi	 wewnętrznej	
KDX;

7)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
5)	 Tereny	 oznaczone	 symbolami	 42RM,	 43RM	

(zaEącznik	 nr	 19),	 poEorone	 w	 miejscowo[ci	 SpEa-
wy	Drugie	 obręb	SpEawy	 -	Kolonia	 przeznacza	 się	
pod	tereny	zabudowy	zagrodowej	na	następujących	
warunkach:

1)	zabudowa	zagrodowa	realizowana	na	zasadach	

okre[lonych	w	§15	ust.2;
2)	teren	znajduje	się	w	Kra[nickim	Obszarze	Chro-

nionego	Krajobrazu;
3)	zachowanie	istniejącej	zabudowy	z	prawem	do	

dziaEaG	w	kierunku	adaptacji,	remontów	i	rozbudo-
wy	oraz	uzupeEnienie	zainwestowania	terenu;

4)	 lokalizowanie	 nowej	 zabudowy	przeznaczonej	
na	staEy	pobyt	ludzi	morliwe	jedynie	poza	zasięgiem	
zagroreG	i	uciąrliwo[ci	planowanej	drogi	KDE	S	46	
okre[lonych	 w	 przepisach	 odrębnych;	 wznoszenie	
budynków	w	tym	zasięgu	jest	morliwe	jedynie	pod	
warunkiem	 zastosowania	 [rodków	 technicznych	
zmniejszających	uciąrliwo[ci	ponirej	poziomu	usta-
lonego	w	tych	przepisach	bądp	zwiększających	od-
porno[ć	 budynku	 na	 te	 zagrorenia	 i	 uciąrliwo[ci,	
jereli	nie	jest	to	sprzeczne	z	warunkami	ustalonymi	
dla	obszarów	ograniczonego	urytkowania,	okre[lo-
ny	w	przepisach	odrębnych;

5)	realizacja	urządzeG	i	innych	[rodków	zmniejsza-
jących	zakres	uciąrliwo[ci	ruchu	drogowego	stara-
niem	i	kosztem	inwestora;

6)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	6,0	metrów	
od	drogi	wewnętrznej	oraz	w	 terenie	oznaczonym	
symbolem	42RM	12,0	metrów	od	lasu;

7)	 obsEuga	 komunikacyjna	 z	 drogi	 wewnętrznej	
KDX;

8)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).

§29.	Karpiówka
1)	Teren	oznaczony	symbolem	44RM	(zaEącznik	nr	

20),	poEorony	w	miejscowo[ci	Karpiówka	przezna-
cza	się	pod	tereny	zabudowy	zagrodowej	na	nastę-
pujących	warunkach:

1)	 zabudowy	 zagrodowej	 realizowana	 na	 zasa-
dach	okre[lonych	w	§15	ust.2;

2)	teren	czę[ciowo	znajduje	się	w	Kra[nickim	Ob-
szarze	Chronionego	Krajobrazu;

3)	zachowanie	istniejącej	zabudowy	z	prawem	do	
dziaEaG	w	kierunku	adaptacji,	remontów	i	rozbudo-
wy	oraz	uzupeEnienie	zainwestowania	terenu;

4)	 rozbudowa	 istniejących	 budynków	 gospodar-
czych,	 czę[ciowo	 zlokalizowanych	 pomiędzy	 linią	
rozgraniczającą	 drogi,	 a	 nieprzekraczalną	 linią	 za-
budowy	 morliwa	 tylko	 poza	 nieprzekraczalną	 linią	
zabudowy;

5)	zabudowa	w	obszarze	pasa	technicznego	pod	
napowietrzną	 linią	 elektroenergetyczną	 SN	 15kV	
jest	 morliwa	 pod	 warunkiem	 speEnienia	 wymagaG	
obowiązujących	przepisów	i	uzgodnienia	z	Zarządcą	
sieci;

6)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	15,0	metrów	
od	zewnętrznej	krawędzi	jedni	drogi	gminnej;

7)	 obsEuga	 komunikacyjna	 bezpo[rednio	 z	 dróg	
gminnych	KDG	108378	L	i	KDG;

8)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).

§30.	Lasy	obręb	Zarzecze	Pierwsze
1)	 Teren	 oznaczony	 symbolem	 45MN	 (zaEącznik	

nr	21),	poEorony	w	miejscowo[ci	Lasy	obręb	Zarze-
cze	Pierwsze	przeznacza	się	pod	tereny	zabudowy	
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mieszkaniowej	jednorodzinnej	na	następujących	wa-
runkach:

1)	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna	realizo-
wana	w	ukEadzie	budynków	blipniaczych	lub	wolno	
stojących,

2)	 zasady	 realizacji	 zabudowy	 mieszkaniowej	
zgodnie	z	§15	ust.	1	pkt	7;

3)	nie	przewiduje	się	wtórnych	podziaEów,	adaptu-
jąc	istniejące	podziaE;

4)	 w	 przypadku	 realizacji	 zabudowy	 blipniaczej	
obowiązuje	stosowanie	jednorodnych	rozwiązaG	ar-
chitektonicznych	i	materiaEów	wykoGczenia	elewa-
cji;

5)	 dopuszcza	 się	 lokalizowanie	 usEug	 nieuciąrli-
wych	wbudowanych	w	bryEy	budynków	mieszkal-
nych	pod	warunkiem,	ir	nie	będą	przekraczaEy	50%	
powierzchni	urytkowej	budynku	mieszkalnego;

6)	 realizacja	zabudowy	gospodarczo	 -	gararowej	
winna	 być	 powiązana	 z	 budynkiem	 mieszkalnym	
stanowiącym	jedną	bryEę;

7)	maksymalna	powierzchnia	zabudowy	do	30%	
powierzchni	dziaEki;

8)	obowiązuje	zachowanie	nie	mniej	nir	50%	po-
wierzchni	biologicznie	czynnej;

9)	 zakazuje	 się	 realizacji	 stacji	 paliw	 pEynnych	 i	
gazowych;

10)	dopuszcza	się	lokalizowanie	budynków	w	od-
legEo[ci	1,5	m	od	granicy	z	dziaEką	sąsiednią	lub	przy	
granicy	dziaEki	pod	warunkiem	zachowania	wymo-
gów	wynikających	z	przepisów	dotyczących	ochro-
ny	przeciwporarowej	oraz	prawa	budowlanego;

11)	lokalizowanie	nowej	zabudowy	przeznaczonej	
na	staEy	pobyt	ludzi	morliwe	jedynie	poza	zasięgiem	
zagroreG	i	uciąrliwo[ci	planowanej	drogi	KDE	S	19	
okre[lonych	 w	 przepisach	 odrębnych;	 wznoszenie	
budynków	w	tym	zasięgu	jest	morliwe	jedynie	pod	
warunkiem	 zastosowania	 [rodków	 technicznych	
zmniejszających	uciąrliwo[ci	ponirej	poziomu	usta-
lonego	w	tych	przepisach	bądp	zwiększających	od-
porno[ć	 budynku	 na	 te	 zagrorenia	 i	 uciąrliwo[ci,	
jereli	nie	jest	to	sprzeczne	z	warunkami	ustalonymi	
dla	obszarów	ograniczonego	urytkowania,	okre[lo-
ny	w	przepisach	odrębnych;

12)	realizacja	urządzeG	 i	 innych	[rodków	zmniej-
szających	zakres	uciąrliwo[ci	ruchu	drogowego	sta-
raniem	i	kosztem	inwestora;

13)	w	zalerno[ci	od	potrzeb	realizacja	wolno	sto-
jącej	stacji	transformatorowej,	w	celu	obsEugi	tere-
nów	 wyznaczonych	 pod	 zainwestowanie;	 granice	
lokalizacji	stacji	mają	charakter	orientacyjny;

14)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	6,0	metrów	
od	drogi	wewnętrznej;

15)	obsEuga	komunikacyjna	z	drogi	wewnętrznej	
KDX;

16)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
2)	 Teren	 oznaczony	 symbolem	 46MN	 (zaEącznik	

nr	21),	poEorony	w	miejscowo[ci	Lasy	obręb	Zarze-
cze	Pierwsze	przeznacza	się	pod	tereny	zabudowy	
mieszkaniowej	jednorodzinnej	na	następujących	wa-
runkach:

1)	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna	realizo-
wana	na	zasadach	okre[lonych	w	§15	ust.	1;

2)	zachowanie	istniejącej	zabudowy	z	prawem	do	
dziaEaG	w	kierunku	adaptacji,	remontów	i	rozbudo-
wy	oraz	uzupeEnienie	zainwestowania	terenu;

3)	 w	 przypadku	 budynku	 zlokalizowanego	 czę-
[ciowo	pomiędzy	linią	rozgraniczającą	terenu,	a	nie-
przekraczalną	linią	zabudowy	wszelkie	prace	remon-
towo-budowlane	 morliwe	 jedynie	 pod	 warunkiem	
nie	zmniejszania	odlegEo[ci	od	lasu;

4)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	w	nawiązaniu	
do	 istniejącego	na	dziaEce	budynku	oraz	12,0	me-
trów	od	lasu;

5)	 obsEuga	 komunikacyjna	 z	 drogi	 wewnętrznej	
KDX;

6)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
3)	 Teren	 oznaczony	 symbolem	 47MN	 (zaEącznik	

nr	22),	poEorony	w	miejscowo[ci	Lasy	obręb	Zarze-
cze	Pierwsze	przeznacza	się	pod	tereny	zabudowy	
mieszkaniowej	jednorodzinnej	na	następujących	wa-
runkach:

1)	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna	realizo-
wana	na	zasadach	okre[lonych	w	§15	ust.1;

2)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	zgodnie	z	za-
Eącznikiem	graficznym;

3)	 obsEuga	 komunikacyjna	 z	 drogi	 wewnętrznej	
KDX;

4)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
4)	 Teren	 oznaczony	 symbolem	 48MN	 (zaEącznik	

nr	22),	poEorony	w	miejscowo[ci	Lasy	obręb	Zarze-
cze	Pierwsze	przeznacza	się	pod	tereny	zabudowy	
mieszkaniowej	jednorodzinnej	na	następujących	wa-
runkach:

1)	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna	realizo-
wana	na	zasadach	okre[lonych	w	§15	ust.	1;

2)	zachowanie	istniejącej	zabudowy	z	prawem	do	
dziaEaG	w	kierunku	adaptacji,	modernizacji	 i	 rozbu-
dowy	oraz	uzupeEnienie	zainwestowania	terenu;

3)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	6,0	metrów	
od	drogi	wewnętrznej;

4)	 obsEuga	 komunikacyjna	 z	 drogi	 wewnętrznej	
KDX;

5)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
5)	Teren	oznaczony	symbolem	55RM	(zaEącznik	nr	

23),	poEorony	w	miejscowo[ci	Lasy	obręb	Zarzecze	
Pierwsze	przeznacza	się	pod	 tereny	zabudowy	za-
grodowej	na	następujących	warunkach:

1)	zabudowa	zagrodowa	realizowana	na	zasadach	
okre[lonych	w	§15	ust.2;

2)	zachowanie	istniejącej	zabudowy	z	prawem	do	
dziaEaG	w	kierunku	adaptacji,	remontów	i	rozbudo-
wy	oraz	uzupeEnienie	zainwestowania	terenu;

3)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	10,0	metrów	
od	drogi	wewnętrznej	oraz	12,0	metrów	od	lasu;

4)	 obsEuga	 komunikacyjna	 z	 drogi	 wewnętrznej	
KDX;

5)	obowiązują	ustalenia	ogólne	planu	(rozdziaE	II).
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RozdziaE 5
PRZEPISY KOFCOWE

§31.	
1)	Ustala	się	stawkę	procentową	wysoko[ci	 jed-

norazowej	opEaty	na	rzecz	gminy	w	przypadku	zby-
cia	nieruchomo[ci	w	wysoko[ci:

1)	 5%	 wzrostu	 warto[ci	 -	 dla	 terenów	 przemy-
sEowych,	usEugowych	oraz	terenów	eksploatacji	po-
wierzchniowej	zEór	kopalin;

2)	1,5%	wzrostu	warto[ci	｠	dla	terenów	zabudo-
wy	zagrodowej,	mieszkaniowej	jednorodzinnej;

3)	0,1%	wzrostu	warto[ci	｠	dla	terenów	terenów	
komunikacji.

§32.	
1)	 Z	 dniem	 wej[cia	 w	 rycie	 niniejszej	 uchwaEy	

tracą	moc	ustalenia	miejscowego	planu	zagospoda-
rowania	przestrzennego	gminy	Kra[nik	zatwierdzo-
nego	uchwaEą	nr	XIII/48/2003	Rady	Gminy	Kra[nik	
z	dnia	20	listopada	2003	r.,	w	obszarach	objętych	
niniejszą	uchwaEą.

2)	W	niniejszej	uchwale,	wyEącza	się	z	uchwalenia	
tereny	oznaczone	symbolami:

1)	8U	poEorony	w	miejscowo[ci	Pasieka
2)	17RM	poEorony	w	miejscowo[ci	Suchynia
3)	18RM,	20MN,	21MN	poEorone	w	miejscowo[ci	

SpEawy	Pierwsze	obręb	Bojanówka,	dla	których	za-
twierdzenie	zmian	planu	miejscowego	nastąpi	w	II	
etapie,	w	oparciu	o	uchwaEę	Nr	XLI/179/2006	Rady	
Gminy	Kra[nik	z	dnia	11	sierpnia	2006	r.	sprawie	
przystąpienia	 do	 sporządzenia	 zmiany	 miejscowe-
go	planu	 zagospodarowania	przestrzennego	gminy	
Kra[nik,	po	uzyskaniu	stosownej	zgody	na	zmianę	
przeznaczenia	gruntów	rolnych	na	cele	nierolnicze.

§33.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Wójtowi	
Gminy.

§34.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	
od	dnia	jej	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Wo-
jewództwa	Lubelskiego.

Przewodniczący	Rady
Andrzej Maj 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 Poz.	1763				｠	8883	｠Dziennik Urz dowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 27 – Poz. 1763 
 

 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 Poz.	1763				｠	8884	｠Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 28 – Poz. 1763 
 
 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 Poz.	1763				｠	8885	｠Dziennik Urz dowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 30 – Poz. 1763 
 
 
 

 

 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 Poz.	1763				｠	8886	｠Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 32 – Poz. 1763 
 
 

 

 
 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 Poz.	1763				｠	8887	｠Dziennik Urz dowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 34 – Poz. 1763 
 
 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 ｠	8888	｠ Poz.	1763				Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 36 – Poz. 1763 
 
 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 Poz.	1763				｠	8889	｠Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 38 – Poz. 1763 
 
 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 ｠	8890	｠ Poz.	1763					Dziennik Urz dowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 40 – Poz. 1763 
 
 
 



Poz.	1763					
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 ｠	8891	｠Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 42 – Poz. 1763 
 
 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 ｠	8892	｠ Poz.	1763					Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 44 – Poz. 1763 
 
 
 



Poz.	1763					
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 ｠	8893	｠Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 46 – Poz. 1763 
 
 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 ｠	8894	｠ Poz.	1763					Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 48 – Poz. 1763 
 
 
 



Poz.	1763					
Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 ｠	8895	｠Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 50 – Poz. 1763 
 
 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 ｠	8896	｠ Poz.	1763					Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 52 – Poz. 1763 
 
 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 ｠	8897	｠ Poz.	1763					Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 54 – Poz. 1763 
 
 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 ｠	8898	｠ Poz.	1763					Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 56 – Poz. 1763 
 

 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 ｠	8899	｠ Poz.	1763					Dziennik Urz dowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 58 – Poz. 1763 
 
 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 ｠	8900	｠ Poz.	1763					Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 60 – Poz. 1763 
 
 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 ｠	8901	｠ Poz.	1763					Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 62 – Poz. 1763 
 
 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 ｠	8902	｠ Poz.	1763					Dziennik Urz dowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 64 – Poz. 1763 
 
 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 ｠	8903	｠ Poz.	1763					Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 66 – Poz. 1763 
 
 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 ｠	8904	｠ Poz.	1763					Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 68 – Poz. 1763 
 
 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 ｠	8905	｠ Poz.	1763					Dziennik Urz dowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 70 – Poz. 1763 
 
 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 ｠	8906	｠ Poz.	1763					Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 73 – Poz. 1763 
 

 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 ｠	8907	｠ Poz.	1763					Dziennik Urzędowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 74 – Poz. 1763 
 
 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 ｠	8908	｠ Poz.	1763					Dziennik Urz dowy 

Województwa Lubelskiego Nr 95 – 76 – Poz. 1763 
 
 
 



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 ｠	8909	｠ Poz.	1763					

ZaEącznik	nr	26
do	UchwaEy	nr	XLIV/220/2010

Rady	Gminy	Kra[nik
z	dnia	16	lipca	2010	r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

Rady Gminy Kra[nik o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Kra[nik

Zgodnie	z	art.	20	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	mar-
ca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzennym	(Dz.	U.	z	2003	r.	Nr	80,	poz.	717	z	pópn.	
zm)	Rada	Gminy	stwierdza,	re	w	okresie	wyEorenia	
do	publicznego	wglądu	projektu	zmiany	miejscowe-
go	planu	 zagospodarowania	przestrzennego	gminy	

Kra[nik	oraz	w	czasie	14	dni	po	okresie	wyEorenia	
nie	wpEynęEy	radne	uwagi.

Powyrsze	 rozstrzygnięcie	 stanowi	 zaEącznik	 do	
uchwaEy	Nr	XLIV/220/2010	Rady	Gminy	Kra[nik	z	
dnia	16	lipca	2010	r.

	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	95 ｠	8910	｠ Poz.	1763					

ZaEącznik	nr	27
do	UchwaEy	nr	XLIV/220/2010

Rady	Gminy	Kra[nik
z	dnia	16	lipca	2010	r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gmi-
ny oraz o zasadach ich finansowania

W	zmianie	miejscowego	planu	zagospodarowania	
przestrzennego	ustalono	następujące	zasady	zaopa-
trzenia	 terenów	w	sieci	 i	urządzenia	 infrastruktury	
technicznej	oraz	komunikacji:

1)		ObsEuga	komunikacyjna	terenów	odbywać	się	
będzie	 poprzez	 istniejącą	 sieć	 dróg:	 krajową,	 po-
wiatowych,	gminnych	oraz	projektowaną	sieć	dróg	
gminnych	i	wewnętrznych	znajdujących	się	na	tere-
nie	gminy	Kra[nik.

2)		Koszt	realizacji	dróg	gminnych	ponosi	gmina,	a	
wewnętrznych	ponoszą	wEa[ciciele	terenów.

3)	 	W	zakresie	gospodarki	[ciekowej	plan	zakEa-
da	realizację	przydomowych	oczyszczalni	[cieków	i	
zbiorników	bezodpEywowych	realizowanych	indywi-
dualnie	na	dziaEkach	przez	 inwestorów	planowanej	
zabudowy	na	wEasny	koszt.

4)		W	zakresie	zaopatrzenia	w	wodę	plan	zakEada	
przyEączenie	projektowanych	obiektów	do	sieci	wo-
dociągowej	 poprzez	 jego	 rozbudowę	 lub	 realizację	
indywidualnych	systemów	zaopatrzenia	w	wodę	w	
przypadku	terenów	poEoronych	poza	zasięgiem	wo-
dociągów	wiejskich.

5)		Koszt	realizacji	przyEączy	wodociągowych	do	
istniejących	sieci	poniosą	inwestorzy	projektowanej	
zabudowy.

6)		Realizacja	inwestycji	nastąpi	w	okresie	do	5	lat	
od	uchwalenia	planu.

7)	Realizacja	pozostaEych	sieci	infrastruktury	tech-
nicznej,	 tj.	 elektroenergetycznej,	 gazowniczej,	 te-
lekomunikacyjnej	 prowadzona	 jest	 przez	 odrębne	
przedsiębiorstwa.

	


