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UCHWADA NR XXX/158/2010

 RADY GMINY OSTRÓWEK

	z	dnia	25	marca	2010	r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego 
O[rodek Gminny obejmujący czę[ci miejscowo[ci Ostrówek Kolonia, Ostrówek, Cegielnia, Kamienowola, 

Kolonia Dębica, Antoniówka i Luszawa

Na	 podstawie	 art.	 20	 ustawy	 z	 dnia	 27	 marca	
2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	 prze-
strzennym	(Dz.	U.	Nr	80,	poz.	717	z	pópn.	zm.),	art.	
18	ust.	2	pkt	5	i	art.	40	ust.	1	ustawy	z	dnia	8	mar-
ca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(tekst	jednolity	
｠	Dz.	U.	z	2001	r.	Nr	142,	poz.	1591	z	pópn.	zm.)	
oraz	w	 związku	 z	UchwaEą	Nr	XXIII/119/05	Rady	
Gminy	Ostrówek	z	dnia	29	papdziernika	2005	roku	-	
Rada	Gminy	Ostrówek	uchwala,	co	następuje:

DZIAD I
Przepisy ogólne

§	1.	Uchwala	się	miejscowy	plan	zagospodarowa-
nia	przestrzennego	obszaru	funkcjonalnego	O[rodek	
Gminny,	 obejmujący	 czę[ci	 miejscowo[ci	 Ostró-
wek	 Kolonia,	 Ostrówek,	 Cegielnia,	 Kamienowola,	
Kolonia	Dębica,	Antoniówka	i	Luszawa,	sporządzo-
ny	 zgodnie	 z	 ustaleniami	 studium	 uwarunkowaG	 i	
kierunków	 zagospodarowania	 przestrzennego	 gmi-
ny	Ostrówek,	przyjętego	uchwaEą	Nr	XV/72/2004	
Rady	Gminy	Ostrówek	z	dnia	25	wrze[nia	2004	r.

§	2.	Urycie	w	dalszych	§§	okre[lenia	ｧplanｦ	jest	
równoznaczne	z	miejscowym	planem	zagospodaro-
wania	przestrzennego,	wymienionym	w	§1.

§	3.	Plan	stanowią:
1)	Tekst	planu	｠	będący	tre[cią	uchwaEy;
2)	Rysunek	planu	(czę[ć	graficzna)	w	skali	1:2000,	

będący	zaEącznikiem	nr	1	do	niniejszej	uchwaEy;
3)	Rysunek	infrastruktury	technicznej	(czę[ć	gra-

ficzna)	w	skali	1:2000,	będący	zaEącznikiem	nr	2	do	
niniejszej	uchwaEy;

4)	Sposób	realizacji	zapisanych	w	planie	inwesty-
cji	z	zakresu	infrastruktury	technicznej,	które	nalerą	
do	zadaG	wEasnych	gminy	oraz	zasadach	ich	finan-
sowania,	zgodnie	z	przepisami	o	finansach	publicz-
nych,	będący	zaEącznikiem	nr	3	do	niniejszej	uchwa-
Ey.

§	4.	Plan	obejmuje	obszar	w	granicach	zgodnie	z	
rysunkiem	planu	o	powierzchni	286,84	ha,	w	grani-
cach	o	podanym	nirej	przebiegu:

1)	wschodnia	granica	przebiega	wzdEur	wschod-
niej	strony	drogi	powiatowej	Nr	1253L	do	miejsco-
wo[ci	Kamienowola,	następnie	okoEo	100	m	po	obu	
stronach	drogi	powiatowej	Nr	1537L,	dalej	biegnie	
w	odlegEo[ci	okoEo	100	m	wzdEur	drogi	gminnej	Nr	

103341L	po	 jej	 póEnocnej	 stronie	 i	 dalej	 póEnocną	
stroną	tej	drogi,	potem	wzdEur	wschodniej	granicy	
dziaEki	 nr	 63/1	 do	 drogi	 gruntowej	 i	 dalej	 wzdEur	
granic	dziaEek	nr	ewid.	343	i	348	do	drogi	oznaczo-
nej	nr.	858,	następnie	wzdEur	drogi	ozn.	nr.	328	w	
odlegEo[ci	ok.	120	m	na	poEudnie	do	drogi	gminnej	
Nr	 103342L	 i	 jej	 poEudniową	 stroną	 do	 drogi	 po-
wiatowej	Nr	1253L	i	wzdEur	niej	do	dziaEki	nr	ewid.	
531/1,	 by	 potem	 szeroko[cią	 ok.	 100	m	 i	 pasem	
okoEo	100	metrowym	biec	wzdEur	drogi	gminnej	Nr	
103342L,	 dalej	 wzdEur	 póEnocnej	 strony	 tej	 drogi	
i	 drogą	 gruntową	 na	 poEudnie	 okoEo	 110	 m	 i	 po-
tem	w	odlegEo[ci	100	m	wzdEur	drogi	gminnej	Nr	
103342L	do	dziaEki	 nr	591	 i	 dalej	 na	poEudnie	 do	
lasu	i	jego	krawędzią	ponownie	do	drogi	powiatowej	
Nr	1253L;

2)	poEudniowa	granica	przebiega	od	drogi	powia-
towej	Nr	1253L	w	odlegEo[ci	4	metrów	od	granicy	
dziaEki	nr	ewid.	371	w	kierunku	zachodnim	do	gra-
nicy	dziaEki	nr	ewid.	715/1;

3)	póEnocna	granica	biegnie	od	drogi	powiatowej	
Nr	 1253L	 (we	 wsi	 Cegielnia)	 w	 odlegEo[ci	 okoEo	
100	w	kierunku	 zachodnim	wzdEur	granicy	dziaEki	
nr	ewid.	84/1	do	drogi	powiatowej	1532L	i	wzdEur	
niej	do	dziaEki	nr	ewid.	183	(m.	Ostrówek	Kolonia),	
dalej	200	metrów	wzdEur	zachodniej	granicy	dziaEki	
nr	ewid.	183	i	dalej	na	zachód	okoEo	220	metrów	do	
przedEurenia	 drogi	 gruntowej	 oznaczonej	 nr	 ewid.	
100	do	granicy	z	dziaEką	227	(m.	Luszawa);

4)	zachodnia	granica	biegnie	po	granicy	dziaEki	nr	
ewid.	 228	 w	 kierunku	 poEudniowym	 do	 drogi	 po-
wiatowej	Nr	1536L	i	granicą	dziaEki	nr	ewid.	211,	
dalej	prostopadle	w	kierunku	wschodnim	do	granicy	
dziaEki	nr	ewid.	280,	następnie	wzdEur	granicy	 tej	
dziaEki	 kierunku	poEudniowym	na	 odcinku	 ok.	 250	
m,	dalej	w	kierunku	wschodnim	równolegle	do	gra-
nicy	póEnocnej	opracowania,	obejmując	obszar	oko-
Eo	120	m	od	drogi	powiatowej	Nr	1536L	do	granicy	
dziaEki	nr	ewid.	416,	skręcając	uko[nie	do	granicy	
dziaEki	nr	ewid.	653/2,	następnie	granicą	dziaEki	nr	
ewid.	 654	 w	 kierunku	 poEudniowym	 (50	 m)	 i	 da-
lej	równolegle	do	drogi	gminnej	Nr	103340L	w	kie-
runku	 zachodnim	do	granicy	dziaEki	 nr	 ewid.	652,	
obejmując	obszar	ok.	100	m	po	obu	stronach	drogi	
w	kierunku	drogi	powiatowej	Nr	1253L,	następnie	
wzdEur	tej	drogi	w	kierunku	poEudniowym	na	odcin-
ku	ok.	400	m,	następnie	obejmując	obszar	szeroko-
[ci	okoEo	100	m	na	odcinku	ok.	150	m,	dalej	granica	
biegnie	równolegle	wzdEur	drogi	gruntowej	nr	ewid.	
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649	 do	 granicy	 dziaEki	 nr	 ewid.	 278/5,	 następnie	
równolegle	do	drogi	powiatowej	1253L	i	pasem	sze-
roko[ci	 okoEo	 100	 m	 biegnie	 równolegle	 do	 drogi	
Nr	1538L	w	kierunku	zachodnim,	dalej	równolegle	
do	drogi	powiatowej	Nr	1253L	pasem	o	szeroko[ci	
200	m	i	w	odlegEo[ci	4	metrów	od	poEudniowej	gra-
nicy	dziaEki	nr	ewid.	371	w	m.	Leszkowice;	zgodnie	
z	 rysunkiem	planu	stanowiącym	zaEącznik	nr	1	do	
niniejszej	uchwaEy.

§	5.	Ustalenia	planu	wyrarone	są	w	formie:
1)	 UstaleG	 ogólnych	 zawartych	 w	 Rozdziale	 II	

niniejszej	 uchwaEy,	 dotyczących	 zasad	 ochrony	 i	
ksztaEtowania	 Eadu	przestrzennego,	w	 tym	ustaleG	
funkcji	terenów,	zasad	ochrony	i	ksztaEtowania	[ro-
dowiska,	przyrody	i	krajobrazu	kulturowego,	zasad	
ochrony	dziedzictwa	kulturowego	 i	 zabytków	oraz	
dóbr	 kultury	 wspóEczesnej,	 zasad	 ksztaEtowania	
przestrzeni	publicznych,	zasad	modernizacji,	rozbu-
dowy	i	budowy	systemów	komunikacji	i	infrastruk-
tury	technicznej;

2)	UstaleG	szczegóEowych	zawartych	w	Rozdzia-
le	III	niniejszej	uchwaEy,	dotyczących	wydzielonych	
terenów	w	poszczególnych	jednostkach	struktural-
nych.

§	 6.	 Rysunek	 planu	 okre[la	 przestrzenny	 zasięg	
obszarów	 funkcjonalnych,	 wyodrębnionych	 liniami	
podziaEu	uwidocznionymi	graficznie	oraz	przestrzen-
ny	zasięg	ograniczeG	i	uwarunkowaG	dla	dziaEalno-
[ci	inwestycyjnej,	wynikającej	z	ustaleG	planu.

§	7.	Dla	kardego	terenu	wydzielonego	liniami	roz-
graniczającymi	obowiązują	ustalenia	ogólne,	ustale-
nia	szczegóEowe	i	rysunek	planu.

§	8.	Celem	regulacji	zawartych	w	ustaleniach	pla-
nu	jest:

1)	Poprawa	Eadu	przestrzennego	i	podniesienie	es-
tetyki	obszaru	przy	uwzględnieniu	wysokich	warto-
[ci	[rodowiska	przyrodniczego	i	kulturowego	gminy	
oraz	ich	ochrony;

2)	Poprawa	warunków	rycia	mieszkaGców;
3)	 Ochrona	 interesów	 publicznych	 lokalnych	 w	

zakresie	usEug,	prawidEowej	obsEugi	komunikacyjnej	
obszaru	 i	 zaopatrzenia	 w	 elementy	 infrastruktury	
technicznej;

4)	 Umorliwienie	 dziaEalno[ci	 rórnorodnym	 pod-
miotom,	przy	minimalizacji	wzajemnych	konfliktów.

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

oznaczone	symbolem	MN;
2)	tereny	zabudowy	mieszkaniowej	wielorodzinnej	

oznaczone	symbolem	MW;
3)	tereny	zabudowy	zagrodowej	oznaczone	sym-

bolem	RM;
4)	tereny	usEugowe	oznaczone	symbolem	U	i	US;
5)	tereny	rolnicze	oznaczone	symbolem	R;
6)	tereny	obiektów	produkcyjnych,	skEadów	i	ma-

gazynów	oznaczone	symbolem	P;
7)	 teren	 zEora	 kruszywa	 naturalnego	 oznaczony	

symbolem	PG;
8)	obszar	górniczy	oznaczony	symbolem	PG/1;
9)	lasy	oznaczone	symbolem	ZL;
10)	 tereny	 zieleni	 urządzonej	 oznaczone	 symbo-

lem	ZP;
11)	cmentarz	oznaczony	symbolem	ZC;
12)	tereny	wód	powierzchniowych	[ródlądowych	

oznaczone	symbolem	WS;
13)	tereny	dróg	publicznych	oznaczone	symbolem	

KD;
14)	 tereny	 dróg	 wewnętrznych	 oznaczone	 sym-

bolem	KDW;
15)	 tereny	 infrastruktury	 technicznej	 oznaczone	

symbolami:	W,	K,	T;
16)	zasady	zagospodarowania	terenów	o	których	

mowa	w	pkt	1	｠	14;
17)	zasady	obsEugi	komunikacyjnej;
18)	 zasady	 zaopatrzenia	 terenu	w	 infrastrukturę	

techniczną.
2.	Następujące	oznaczenia	graficzne	na	rysunkach	

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

czeniu	i	sposobie	urytkowania;
2)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy;
3)	 oznaczenia	 graficzne	 na	 rysunkach	 planu	 nie	

wymienione	w	ust.	2	mają	charakter	postulowany	
lub	informacyjny.

§	10.	1.	 Ilekroć	w	przepisach	niniejszej	uchwaEy	
jest	mowa	o:

1)	rysunku	planu	｠	nalery	przez	to	rozumieć	gra-
ficzny	zapis	planu,	przedstawiony	na	mapie	zasad-
niczej	w	skali	1:2000,	stanowiącej	zaEącznik	nr	1	do	
niniejszej	uchwaEy;

2)	terenie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	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	dopuszczalnym	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	rodzaje	przeznaczenia	i	inne	nir	podstawo-
we,	które	zajmują	nie	więcej	nir	30%	powierzchni	
terenu;

5)	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	｠	nalery	przez	
to	 rozumieć	 wyznaczoną	 dla	 danego	 terenu	 linię,	
której	nie	more	przekroczyć	raden	element	projek-
towanej	 zabudowy;	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudo-
wy	nie	wyznacza	obligatoryjnego	usytuowania	bu-
dynków,

6)	powierzchni	biologicznie	czynnej	-	nalery	przez	
to	 rozumieć	 powierzchnię	 nieutwardzoną,	 pokrytą	
ro[linno[cią;

7)	modernizacji	-	nalery	przez	to	rozumieć	unowo-
cze[nienie	i	poprawę	stanu	technicznego	obiektów	
budowlanych;

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

9)	odtwarzanie	 -	 nalery	przez	 to	 rozumieć	 robo-
ty	budowlane	prowadzące	do	odbudowania	nieist-
niejących	 budynków	 kubaturowych	 w	 oparciu	 o	
zachowane	 elementy	 konstrukcji	 i	 dostępną	doku-
mentację	 techniczno	 ｠	 budowlaną	 i	 geodezyjną	 z	
zachowaniem	pierwotnej	funkcji;

10)	zabudowie	wielorodzinnej	｠	rozumie	się	przez	
to	budynek	mieszkalny	zawierający	dwa	lub	więcej	
mieszkaG,	albo	zespóE	takich	budynków,

11)	zabudowie	jednorodzinnej	｠	rozumie	się	przez	
to	 budynek	 mieszkalny	 wolnostojący	 zawierający	
jedno	mieszkanie	lub	budynek	blipniaczy	na	zasadzie	
styku	 budynków	 na	 sąsiednich	 dziaEkach,	 a	 takre	
zespóE	takich	budynków,	wraz	z	przeznaczonymi	dla	
potrzeb	mieszkaGców	budynkami	gararowymi	i	go-
spodarczymi,

12)	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	 nie	 powodowania	 nega-
tywnego	oddziaEywania	｠	zakEóceG	[rodowiska	oraz	
konfliktów	sąsiedztwa;

13)	potencjalnej	uciąrliwo[ci	-	nalery	przez	to	ro-
zumieć	zjawiska	fizyczne	lub	stany	utrudniające	ry-
cie	ludzi	albo	dokuczliwe	dla	otaczającego	[rodowi-
ska,	a	zwEaszcza:	haEas,	wibracje,	zanieczyszczenie	
powietrza	i	zanieczyszczenie	powierzchni	ziemi	oraz	
wód;

14)	zieleni	izolacyjnej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
ro[linno[ć	uksztaEtowaną	w	 sposób	umorliwiający	
ograniczenie	 rozprzestrzenianie	 się	 haEasu	 i	 zanie-
czyszczeG;

15)	 obszarze	 górniczym	 -	 nalery	 przez	 to	 rozu-
mieć	przestrzeG,	w	granicach	której	przedsiębiorca	
jest	 uprawniony	do	wydobywania	 kopaliny	objętej	
koncesją.

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

DZIAD II
Ustalenia ogólne

RozdziaE 1
Zasady ogólne

§	11.	Ustalenia	ogólne,	okre[lające	sposób	zago-
spodarowania	 oraz	 ksztaEtowania	 zabudowy	 obo-
wiązują	dla	caEego	obszaru	objętego	opracowaniem.

§	12.	Ustala	się	 inwestowanie	 jedynie	zgodne	z	
ustalonym	 w	 niniejszej	 uchwale	 przeznaczeniem	
oraz	 zasadami	 zabudowy	 i	 zagospodarowania	 po-
szczególnych	terenów,	oznaczonych	na	 rysunkach	
planu	odrębnymi	symbolami	i	ograniczonych	za	po-
mocą	linii	rozgraniczających.

§	 13.	 Dopuszcza	 się	 lokalizację	 infrastruktury	

technicznej	między	nieprzekraczalnymi	liniami	zabu-
dowy,	 jereli	 realizacja	 w	 liniach	 rozgraniczających	
dróg	nie	jest	morliwa.

§	14.	W	poszczególnych	terenach	morliwa	jest	lo-
kalizacja	obiektów	z	zakresu	przeznaczenia	dopusz-
czalnego,	w	sposób	nie	kolidujący	z	podstawowym	
przeznaczeniem	tych	terenów,	na	zasadach	okre[lo-
nych	w	Rozdziale	2	｠	zasady	ochrony	i	ksztaEtowa-
nia	Eadu	przestrzennego.

§	15.	Tereny,	dla	których	plan	miejscowy	przewi-
duje	przeznaczenie	inne	od	dotychczasowego,	mogą	
być	do	czasu	zagospodarowania	zgodnie	z	planem	
urytkowane	w	sposób	dotychczasowy.	Na	terenach	
tych	zakazuje	się	rozbudowy	istniejących	obiektów	
sprzecznych	z	funkcją	przewidzianą	w	planie.

§	16.	W	momencie	uruchomienia	 lotniska	wpro-
wadza	się	zakaz	sadzenia	oraz	upraw	drzew	i	krze-
wów,	 które	mogą	 stanowić	 pródEo	 rerowania	pta-
ków	stwarzających	zagrorenie	dla	ruchu	lotniczego.

RozdziaE 2
Zasady ochrony i ksztaEtowania  

Eadu przestrzennego

§	17.	Ustala	się	następujące	ogólne	zasady	zago-
spodarowania	terenów	i	ksztaEtowania	poszczegól-
nych	rodzajów	zabudowy,	z	zastrzereniem	ustaleG	
szczegóEowych:

1)	Tereny	zabudowy	mieszkaniowej	 jednorodzin-
nej	MN,	dla	których:

a)	ustala	się	adaptację	i	realizację	nowych	obiek-
tów	mieszkalnych	jednorodzinnych;

b)	jako	funkcję	uzupeEniającą	dopuszcza	się	loka-
lizację	wolnostojących	lub	wbudowanych	obiektów	
o	funkcji	usEugowej,	których	oddziaEywanie	na	[ro-
dowisko	nie	wykracza	poza	teren,	do	którego	pro-
wadzący	przedsięwzięcie	ma	tytuE	prawny;	pod	wa-
runkiem	wykazania	w	projekcie	zagospodarowania	
terenu,	re	poEorenie,	powierzchnia	oraz	dostępno[ć	
komunikacyjna	dziaEki	są	odpowiednie	do	lokalizacji	
wybranej	funkcji	wraz	z	budynkiem	mieszkalnym;

c)	dopuszcza	 się	 realizację	 jednego	budynku	go-
spodarczego	na	kardej	dziaEce;

d)	 dopuszcza	 się	budynki	mieszkalne	parterowe,	
parterowe	z	urytkowym	poddaszem	lub	dwukondy-
gnacyjne,	 z	 wyjątkiem	 przypadków	 dostosowania	
nowej	zabudowy	do	zabudowy	jur	istniejącej;

e)	ustala	się	wysoko[ć	kalenicy	do	9	m;
f)	 ustala	 się	 zasadę	 harmonijnego	 sąsiedztwa	w	

zakresie	gabarytów	obiektów	i	charakteru	zabudo-
wy	oraz	dachów	i	pokryć	dachowych;

g)	ustala	się	poziom	podEogi	budynków	mieszkal-
nych	nie	wyrej	jak	1	m	od	poziomu	terenu;

h)	 ustala	 się	 dachy	 symetryczne	dwuspadowe	z	
morliwo[cią	 wprowadzenia	 naczóEków	 lub	 cztero-
spadowe	o	nachyleniu	poEaci	30°	｠	45°;

i)	sytuowanie	budynków	mieszkalnych	w	odlegEo-
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[ciach	mniejszych	nir	20	m	od	dróg	powiatowych	
i	 15	 m	 od	 dróg	 gminnych	 wymaga	 zastosowania	
rozwiązaG	 zapewniających	 speEnienie	 przepisów	
szczegóEowych	w	zakresie	ochrony	przed	haEasem	
i	zanieczyszczeniami;

j)	dopuszcza	się	podziaE	na	nowe	dziaEki	budowla-
ne	o	powierzchni	nie	mniejszej	nir	1000	m2	 i	sze-
roko[ci	frontu	nie	mniejszej	nir	25	m	dla	budynków	
wolnostojących;

k)	dopuszcza	się	podziaE	na	nowe	dziaEki	budow-
lane	o	powierzchni	nie	mniejszej	nir	500	m2	 i	sze-
roko[ci	frontu	nie	mniejszej	nir	16	m	dla	budynków	
blipniaczych;

l)	dopuszcza	się	zabudowę	maksymalnie	do	25%	
powierzchni	dziaEki;

m)	obowiązuje	zachowanie	nie	mniej	nir	50%	po-
wierzchni	biologicznie	czynnej	na	kardej	dziaEce;

n)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 obiektów	 kubaturo-
wych	bezpo[rednio	przy	granicy	dziaEki	lub	w	odle-
gEo[ci	mniejszej	nir	3	m	lecz	nie	mniejszej	nir	1,5	m	
od	niej,	przy	uzupeEnieniu	istniejącej	zabudowy	lub	
trudnych	uwarunkowaniach	wynikających	z	rozwią-
zaG	 przestrzennych	 przy	 zastosowaniu	 warunków	
okre[lonych	w	przepisach	szczególnych;

o)	w	ramach	terenu	obowiązuje	urządzenie	miejsc	
parkingowych	w	 ilo[ci	zaspakajającej	potrzeby	 ist-
niejącego	i	projektowanego	zainwestowania;

p)	 dopuszcza	 się	 przebieg	 sieci	 infrastruktury	
technicznej.

2)	Tereny	 zabudowy	mieszkaniowej	wielorodzin-
nej	MW,	dla	której:

a)	 ustala	 się	 adaptację	 istniejącego	 budynku	 na	
cele	 mieszkaniowe.	 Morliwa	 jest	 modernizacja,	
przebudowa	oraz	 rozbudowa	 istniejącego	budynku	
pod	 warunkiem	 zachowania	 jego	 wysoko[ci	 oraz	
istniejącej	linii	zabudowy;

b)	 ustala	 się	morliwo[ć	 zachowania	 istniejących	
budynków	gospodarczych	 z	morliwo[cią	 ich	 prze-
budowy	i	rozbudowy;

c)	obowiązuje	zakaz	realizacji	obiektów	i	urządzeG,	
nie	 związanych	 lub	kolidujących	z	przeznaczeniem	
terenu;

d)	w	ramach	terenu	obowiązuje	urządzenie	miejsc	
parkingowych	w	 ilo[ci	zaspakajającej	potrzeby	 ist-
niejącego	i	projektowanego	zainwestowania;

e)	dopuszcza	się	przebieg	sieci	infrastruktury	tech-
nicznej.

3)	Tereny	zabudowy	zagrodowej	RM,	dla	których:
a)	ustala	się	adaptację	i	realizację	nowych	obiek-

tów	mieszkalnych,	gospodarczych,	obiektów	zwią-
zanych	z	gospodarką	rolną;

b)	dopuszcza	się	realizację	nowych	obiektów	usEu-
gowych	 wolnostojących	 lub	 wbudowanych	 obiek-
tów	o	funkcji	usEugowej,	których	oddziaEywanie	na	
[rodowisko	nie	wykracza	poza	teren,	do	którego	pro-
wadzący	przedsięwzięcie	ma	tytuE	prawny;	pod	wa-
runkiem	wykazania	w	projekcie	zagospodarowania	
terenu,	re	poEorenie,	powierzchnia	oraz	dostępno[ć	
komunikacyjna	dziaEki	są	odpowiednie	do	lokalizacji	
wybranej	funkcji	wraz	z	budynkiem	mieszkalnym;

c)	dopuszcza	się	odtwarzanie	obiektów	kubaturo-
wych;

d)	 dopuszcza	 się	 realizację	 budynków	 mieszkal-
nych	 -	 parterowych,	 parterowych	 z	 urytkowym	
poddaszem,	z	wyjątkiem	przypadków	dostosowania	
nowej	zabudowy	do	zabudowy	jur	istniejącej;

e)	ustala	się	wysoko[ć	kalenicy	do	9	m;
f)	 ustala	 się	 zasadę	 harmonijnego	 sąsiedztwa	w	

zakresie	gabarytów	obiektów	i	charakteru	zabudo-
wy	oraz	dachów	i	pokryć	dachowych;

g)	ustala	się	poziom	podEogi	budynków	mieszkal-
nych	nie	wyrej	jak	1	m	od	poziomu	terenu;

h)	 ustala	 się	 dla	 budynków	 mieszkalnych	 dachy	
symetryczne	dwuspadowe	z	morliwo[cią	wprowa-
dzenia	naczóEków	lub	czterospadowe	o	nachyleniu	
poEaci	30º	｠	45º;

i)	sytuowanie	budynków	mieszkalnych	w	odlegEo-
[ciach	mniejszych	nir	20	m	od	dróg	powiatowych	
i	 15	 m	 od	 dróg	 gminnych	 wymaga	 zastosowania	
rozwiązaG	 zapewniających	 speEnienie	 przepisów	
szczegóEowych	w	zakresie	ochrony	przed	haEasem	
i	zanieczyszczeniami;

j)	dopuszcza	się	podziaE	na	nowe	dziaEki	budowla-
ne	o	powierzchni	nie	mniejszej	nir	2000	m2	i	szero-
ko[ci	frontu	nie	mniejszej	nir	25	m;

k)	dopuszcza	się	zabudowę	maksymalnie	do	30%	
powierzchni	 dziaEki	 niezabudowanej,	 z	 zastrzere-
niem	dla	dziaEek	zainwestowanych	w	chwili	wej[cia	
w	 rycie	 niniejszej	 uchwaEy,	 gdzie	 dopuszcza	 się	
morliwo[ć	budowy,	zabudowy,	odtwarzania	 i	mo-
dernizacji	w	oparciu	o	przepisy	szczególne;

l)	obowiązuje	zachowanie	nie	mniej	nir	40%	po-
wierzchni	biologicznie	czynnej	na	kardej	dziaEce;

m)	dopuszcza	 się	 lokalizację	 obiektów	kubaturo-
wych	bezpo[rednio	przy	granicy	dziaEki	lub	w	odle-
gEo[ci	mniejszej	nir	3	m,	lecz	nie	mniejszej	nir	1,5	
m	od	niej	przy	uzupeEnieniu	istniejącej	zabudowy	lub	
trudnych	uwarunkowaniach	wynikających	z	rozwią-
zaG	 przestrzennych	 przy	 zastosowaniu	 warunków	
okre[lonych	w	przepisach	szczególnych;

n)	dopuszcza	się	przeksztaEcanie	i	dostosowywa-
nie	zabudowy	zagrodowej	dla	celów	agroturystycz-
nych;

o)	 teren	 zabudowy	usEugowej	 nie	more	przekra-
czać	5000	m2	na	gruntach	III	klasy	bonitacyjnej	oraz	
1	ha	dla	gruntów	IV	klasy	bonitacyjnej;

p)	w	ramach	terenu	obowiązuje	urządzenie	miejsc	
parkingowych	w	 ilo[ci	zaspakajającej	potrzeby	 ist-
niejącego	i	projektowanego	zainwestowania;

q)	 zabrania	 się	 grodzenia	 nieruchomo[ci	 przyle-
gEych	do	powierzchniowych	wód	publicznych	 i	 ro-
wów	melioracyjnych	w	odlegEo[ci	mniejszej	nir	1,5	
m	od	linii	brzegu;

r)	dopuszcza	się	przebieg	sieci	infrastruktury	tech-
nicznej.

4)	Tereny	zabudowy	usEugowej	U	 i	US,	dla	któ-
rych:

a)	ustala	się	budynki	usEugowe	parterowe,	parte-
rowe	z	usEugowym	poddaszem	 lub	dwukondygna-
cyjne;
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b)	ustala	się	poziom	podEogi	budynków	nie	wyrej	
jak	1	m	od	poziomu	terenu;

c)	 ustala	 się	 dachy	 symetryczne	dwuspadowe	 z	
morliwo[cią	 wprowadzenia	 naczóEków	 lub	 cztero-
spadowe	o	nachyleniu	poEaci	30°	｠	45°;

d)	sytuowanie	budynków	przeznaczonych	na	po-
byt	 ludzi	w	odlegEo[ciach	mniejszych	nir	30	m	od	
dróg	wojewódzkich,	20	m	od	dróg	powiatowych	 i	
15	m	od	dróg	gminnych	wymaga	zastosowania	roz-
wiązaG	zapewniających	speEnienie	przepisów	szcze-
góEowych;

e)	w	zakresie	ochrony	przed	haEasem	i	zanieczysz-
czeniami,	 w	 przypadku	 lokalizowania	 obiektów	
usEug	 komercyjnych	 dopuszcza	 się	 zabudowę	 do	
50%	powierzchni	dziaEki;

f)	w	ramach	terenu	obowiązuje	urządzenie	miejsc	
parkingowych	w	 ilo[ci	zaspakajającej	potrzeby	 ist-
niejącego	i	projektowanego	zainwestowania;

g)	dopuszcza	się	przebieg	sieci	oraz	lokalizowanie	
obiektów	infrastruktury	technicznej;

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

i)	morliwa	jest	realizacja	budynków	mieszkalnych	
pod	 warunkiem	 zachowania	 [rodków	 zapewniają-
cych	 utrzymanie	 dopuszczalnego	 poziomu	 haEasu,	
wibracji	i	zanieczyszczeG;

j)	 zmiana	 funkcji	 obiektu	 morliwa	 jest	 pod	 wa-
runkiem	 zachowania	 przepisów	 o	 ochronie	 [rodo-
wiska,	 ochronie	 zabytków	 i	 opiece	nad	 zabytkami	
oraz	przestrzegania	zasad	ochrony	 interesów	osób	
trzecich;

k)	 zabrania	 się	 grodzenia	 nieruchomo[ci	 przyle-
gEych	do	powierzchniowych	wód	publicznych	 i	 ro-
wów	melioracyjnych	w	odlegEo[ci	mniejszej	nir	1,5	
m	od	linii	brzegu.

5)	Tereny	rolnicze	R,	dla	których:
a)	 ustala	 się	 przeznaczenie	 pod	uprawy	polowe,	

ogrodnicze,	Eąki	i	pastwiska;
b)	zakazuje	się	sadzenia	i	upraw	drzew	i	krzewów;
c)	wyklucza	się	lokalizację	budynków;
d)	dopuszcza	się	wyznaczanie	i	utwardzanie	dróg	

wewnętrznych	 sEurących	 obsEudze	 gospodarki	 rol-
nej;

e)	zakazuje	się	melioracji	o	jedynie	odwadniającym	
charakterze;

f)	na	przepEywających	przez	tereny	Eąk	i	pastwisk	
naturalnych	ciekach	wodnych	dopuszcza	się	lokali-
zowanie	zbiorników	retencyjnych	o	wysoko[ci	spię-
trzenia	do	2	metrów;

g)	zakazuje	się	niszczenia	zadrzewieG	i	zakrzewieG	
[ródlądowych	i	przydrornych	oraz	zieleni	Eęgowej;

h)	 ustala	 się	 realizację	 przej[ć	 dla	 zwierząt	 pod	
drogami	 komunikacyjnymi	 przebiegającymi	 przez	
korytarz	 ekologiczny	 i	 nakazu	 udrornienia	 w	 razie	
modernizacji	dróg.

6)	Tereny	obiektów	produkcyjnych,	skEadów	i	ma-
gazynów	P,	dla	których:

a)	 utrzymuje	 się	 dotychczasowe	 urytkowanie	
gruntów	i	obiektów,	zgodne	z	podstawowym	prze-
znaczeniem;

b)	ustala	się	morliwo[ć	zmiany	profilu	dziaEalno[ci	
bądp	technologii	pod	warunkiem	uwzględnienia	ich	
wpEywu	 na	 [rodowisko	 przyrodnicze	 i	 tereny	 ota-
czające;

c)	realizacja	nowej	zabudowy	i	urządzeG	związa-
nych	z	funkcją	okre[loną	w	pkt.	1.	｠	o	ewentualnej	
uciąrliwo[ci	nie	przekraczającej	granic	dziaEki;

d)	 dla	 nowo	 realizowanych	 obiektów	 i	 urządzeG	
ustala	się	wysoko[ć	do	9	m,	liczoną	od	najwyrsze-
go	punktu	w	obrysie	budynku	do	kalenicy	dachu;

e)	dopuszcza	się	lokalizację:
--	urządzeG	komunikacji	 i	urządzeG	 infrastruktury	

technicznej,
--	usEug	komercyjnych,
--	obiektów	obsEugi	rolnictwa	i	zakEadów	przetwór-

stwa	odpadów	oraz	innych	urządzeG	związanych	z	
ochroną	[rodowiska;

f)	 wprowadza	 się	 zakaz	 lokalizacji	 budynków	
mieszkalnych;

g)	ustala	się	obowiązek	urządzenia	zieleni	izolacyj-
nej	od	terenów	o	rórnych	funkcjach.

7)	Tereny	występowania	zEora	kruszywa	natural-
nego	(piasków)	PG,	dla	których	ustala	się	zakaz	za-
budowy	i	zalesienia.

8)	Obszar	górniczy	PG/1,	dla	którego	ustala	się:
a)	eksploatację	zEora	kruszywa	naturalnego	-	pia-

sków	metodą	odkrywkową	przy	zachowaniu	przepi-
sów,	Polskich	Norm	i	ustaleG	uchwaEy;

b)	 eksploatację	 nalery	 prowadzić	 przy	 zachowa-
niu	warunków	bezpieczeGstwa,	szczególnie	odnosi	
się	to	do	zboczy	wyrobiska,	które	nalery	formować	
przy	uwzględnieniu	kąta	stoku	naturalnego;

c)	dopuszcza	się	wykorzystywanie	do	zEagodzenia	
kątów	nachylenia	zboczy	wyrobiska	gruntów	przy-
woronych	z	poza	obszaru	eksploatacji;

d)	ustala	się	po	zakoGczeniu	eksploatacji	zEora	re-
kultywację	terenu.

9)	Tereny	zieleni:
a)	tereny	le[ne	ZL,	dla	których:
--	 wprowadza	 się	 zakaz	 lokalizacji	 wszelkich	

obiektów,	poza	bezpo[rednio	sEurącym	gospodarce	
le[nej,	 obronno[ci	 i	 bezpieczeGstwu	paGstwa	oraz	
turystyce,	takie	jak:	punkty	widokowe,	wiaty	prze-
ciwdeszczowe,	parkingi,

--	 dopuszcza	 się	 wyrównanie	 strefy	 brzegowej	
lasu	z	morliwo[cią	zalesieG;

b)	tereny	zieleni	urządzonej	ZP,	dla	których	ustala	
się:

--	 utrzymanie	 funkcji	 z	 zakazem	 wycinki	 warto-
[ciowego	 drzewostanu	 za	 wyjątkiem	 cięć	 sanitar-
nych,

--	utrzymanie	 istniejących	obiektów	 i	urządzeG	z	
morliwo[cią	 poprawy	 standardów	 wyposarenia	 i	
urytkowania,	za	wyjątkiem	obiektów,	które	miaEyby	
szkodliwy	wpEyw	na	[rodowisko	przyrodnicze,

--	dopuszczenie	lokalizacji	maEej	architektury,
--	 dopuszczenie	 lokalizacji	 sieci	 i	 urządzeG	 infra-

struktury	technicznej;
c)	teren	cmentarza	czynnego	ZC,	dla	którego:
--	dopuszcza	się	lokalizację	obiektów	związanych	z	
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funkcją,	w	szczególno[ci	obiektów	kultu	religijnego,
--	wprowadza	się	strefę	ograniczonego	urytkowa-

nia	w	odlegEo[ci	50	m	od	granicy	cmentarza	z	za-
kazem	lokalizacji	obiektów	przeznaczonych	na	staEy	
pobyt	ludzi;

10)	Tereny	wód	powierzchniowych	[ródlądowych	
WS,	dla	których:

a)	dopuszcza	się	wykorzystanie	wód	na	cele	 re-
kreacyjne;

b)	obowiązuje	nakaz	urytkowania	zgodnego	z	wa-
runkami	zawartymi	w	pozwoleniach	wodno	｠	praw-
nych;

c)	obowiązuje	zakaz	niszczenia	linii	brzegowej;
d)	 obowiązuje	 ochrona	 przed	 zrzutami	 [cieków	

nieoczyszczonych;
e)	 obowiązuje	 zakaz	 uszczuplania	 trwaEej	 zieleni	

w	 postaci:	 siedlisk	 krzewiastych	 drzewiastych	 za-
sobów	 wzdEur	 cieków	 wodnych	 naturalnych	 sie-
dlisk	 ro[linno[ci	 przywodnej	 i	 bagiennej	 (szuwary,	
trzcinowiska,	 Eozy	 itp.),	 kompleksów	 le[nych	 oraz	
rozrzuconych	 niewielkich	 zespoEów	 le[nych	 atrak-
cyjnych	krajobrazowo;

f)	obowiązuje	zakaz	grodzenia	w	odlegEo[ci	1,5	m	
od	wód	publicznych.

RozdziaE 3
Zasady ochrony [rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego

§	18.	1.	Do	czasu	wprowadzenia	ochrony	prawnej	
obejmuje	 się	 ochroną	 planistyczną	 teren	 projekto-
wanego	Ty[mienickiego	Obszaru	Chronionego	Kra-
jobrazu	wskazany	na	rysunku	planu.

2.	Wprowadza	się	zasady	zagospodarowania	po-
legające	na:

1)	 szczególnej	 dbaEo[ci	 o	 harmonię	 urytkowania	
gospodarczego	z	warto[ciami	przyrodniczo	｠	krajo-
brazowymi;

2)	zakazie	lokalizowania	inwestycji	mogących	zna-
cząco	oddziaEywać	na	[rodowisko	i	wymagających	
opracowania	oceny	oddziaEywania	na	[rodowisko	z	
wyjątkiem	gazociągów.

§	 19.	 1.	Do	 czasu	 ustanowienia	 prawnej	 formy	
ochrony	przyrody	obejmuje	się	ochroną	planistyczną	
projektowane	pomniki	przyrody:

1)	 aleja	 lipowa	 w	 Kolonii	 Ostrówek;	 kilkana[cie	
drzew	 lipy	 drobnolistnej	 (Tilia	 cordata)	 rosnących	
przy	szosie,	o	obwodach	pni	210	÷	520	cm;	 lipa	
drobnolistna	 o	 obwodzie	 ok.	 300	 cm	 i	wysoko[ci	
ok.25	m,	rosnąca	przy	posesji	Nr	39;	dwie	lip	drob-
nolistne	o	obwodzie	300	i	320	cm	oraz	wysoko[ci	
ok.	20	m	rosnące	przy	posesji	Nr	41;	lipa	drobnolist-
na	o	obwodzie	ok.	300	cm,	rosnąca	przy	kapliczce	
w	Kolonii	Ostrówek;

2)	grupa	drzew	rosnąca	w	obrębie	jednego	gospo-
darstwa	w	Ostrówku	 ｠	 cztery	 lipy	 drobnolistne	 o	
obwodach	250	cm,	260	cm,	300	cm,	315	cm	oraz	
grochodrzew	 (Robinia	 Pseudoacacia)	 o	 obwodzie	
155	cm;

3)	dąb	(Quercus	sp.)	o	obwodzie	ok.	220	cm,	ro-
snący	na	opuszczonej	posesji	w	Kamienowoli.

2.	 Obowiązuje	 utrzymanie	 i	 pielęgnacja	 drzewo-
stanu.

3.	Wprowadza	się,	w	odlegEo[ci	15	m	od	obiek-
tów	zakaz:

1)	 niszczenia,	 uszkadzania	 lub	 przeksztaEcania	
obiektów;

2)	wykonywania	prac	ziemnych	trwale	znieksztaE-
cających	rzepbę	terenu;

3)	uszkadzania	i	zanieczyszczania	gleb;
4)	dokonywania	zmian	stosunków	wodnych,	jereli	

sEurą	 innym	celom	nir	ochrona	przyrody	i	zrówno-
warone	wykorzystanie	urytków	rolnych.

§	 20.	 Do	 czasu	 ustanowienia	 przez	 Dyrektora	
Regionalnego	Zarządu	Gospodarki	Wodnej	obszaru	
ochronnego	GEównego	Zbiornika	Wód	Podziemnych	
Nr	407	wraz	z	zakazami,	nakazami	oraz	ogranicze-
niami	w	 zakresie	 urytkowania	 gruntów	 lub	 korzy-
stania	z	wody	w	celu	ochrony	zasobów	tych	wód	
przed	degradacją,	wprowadza	się	zakazy:

1)	lokalizowania	inwestycji	zaliczanych	do	przed-
sięwzięć	mogących	 znacząco	oddziaEywać	na	 [ro-
dowisko,	uznanych	 za	negatywnie	wpEywające	na	
wody	 podziemne	 w	 ocenie	 oddziaEywania	 na	 [ro-
dowisko;

2)	 gromadzenia	 [cieków	 oraz	 skEadowania	 [rod-
ków	chemicznych,	odpadów	i	innych	materiaEów	na	
podEoru	nie	zabezpieczonym	przed	przenikaniem	do	
wód	szkodliwych	substancji.

§	21.	1.	ZEore	kruszywa	naturalnego	｠	piaski	ｧAn-
toniówkaｦ	podlega	ochronie	przed	zabudową	i	zale-
sieniem.

2.	 ZEore	 kruszywa	 naturalnego	 ｠	 piaski	 ｧAnto-
niówkaｦ	 wskazuje	 się	 do	 wydobycia	 metodą	 od-
krywkową	wyEącznie	w	granicach	obszaru	górnicze-
go	okre[lonego	w	rysunku	planu.

3.	Po	zakoGczeniu	eksploatacji	zEora	ｧAntoniów-
kaｦ	teren	przeznacza	się	do	rekultywacji.

§	22.1.	Obejmuje	się	planistyczną	ochroną	obszar	
pródliskowy	w	Kolonii	Ostrówek.

2.	 Wprowadza	 się	 zakaz	 niszczenia	 naturalnego	
uksztaEtowania	niszy	pródliskowe,	skEadowania	od-
padów,	wykonywania	robót	powodujących	obnire-
nie	 się	 zwierciadEa	 wód	 podziemnych,	 niszczenia	
istniejącej	 ro[linno[ci	 i	wycinania	drzew	oraz	obo-
wiązek	uporządkowania	terenu.

RozdziaE 4
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

§	23.	1.	Ochronie	podlegają	tereny	i	obiekty	znaj-
dujące	się	w	gminnej	ewidencji	zabytków	(oznaczo-
ne	na	rysunku	planu	symbolem	-	e):

1)	ko[cióE	parafialny	p.w.	M.B.	Częstochowskiej	
wraz	 z	 bramą	 i	 ogrodzeniem	w	m.	Kolonia	Ostró-
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wek;
2)	cmentarz	parafialny	w	m.	Cegielnia.
2.	Na	terenach	i	przy	obiektach	znajdujących	się	

w	gminnej	ewidencji	 zabytków	wszelkie	 zamierze-
nia	 inwestycyjne	 wymagają	 uzyskania	 warunków	
i	 wytycznych	 konserwatorskich	 oraz	 opinii	 woje-
wódzkiego	konserwatora	zabytków	na	etapie	usta-
lania	warunków	 realizacji	 inwestycji,	 które	okre[lą	
zasady	dziaEania.

3.	W	przypadku	zamiaru	rozbiórki	obiektu	obowią-
zuje	uzyskanie	zgody	wojewódzkiego	konserwatora	
zabytków.

§	24.	1.	Ochronie	podlegają	tereny	i	stanowiska	
archeologiczne	oznaczone	na	rysunku	planu.

2.	W	przypadku	prowadzenia	inwestycji	budowla-
nych	w	tym	infrastruktury	technicznej	na	obszarach	
występowania	znalezisk	archeologicznych	nalery	je	
uzgodnić	na	etapie	ustalania	warunków	realizacji	in-
westycji	z	wojewódzkim	konserwatorem	zabytków	
w	celu	uzyskania	warunków	konserwatorskich	pro-
wadzenia	inwestycji.

3.	 Wszelkie	 inwestycje	 liniowe	 (drogi,	 gazocią-
gi,	 wodociągi,	 linie	 telefoniczne,	 melioracje)	 oraz	
budowle	 kubaturowe	 prowadzone	 w	 obrębie	 sta-
nowiska	 wymagają	 przeprowadzenia	 przed	 inwe-
stycyjnych,	 ratowniczych	badaG	wykopaliskowych	
lub	prowadzenia	prac	pod	nadzorem	uprawnionego	
archeologa.

4.	Odkrycie	w	trakcie	prac	ziemnych	 i	budowla-
nych	przedmiotu,	co	do	którego	 istnieje	przypusz-
czenie,	 ir	 jest	 on	 zabytkiem	 archeologicznym,	 zo-
bowiązuje	inwestora	do	zabezpieczenia,	przy	uryciu	
dostępnych	 [rodków,	 przedmiotu	 i	 oznakowania	
miejsca	jego	znalezienia	oraz	niezwEocznego	zawia-
domienia	o	znalezieniu	tego	przedmiotu	wojewódz-
kiego	 konserwatora	 zabytków,	 a	 je[li	 nie	 jest	 to	
morliwe,	wójta.

§	 25.	 Ochronie	 podlega	 cmentarz,	 dla	 którego	
obowiązuje	 utrzymanie	 funkcji,	 zachowanie	 histo-
rycznych	nagrobków,	alejek	i	drzewostanu.

§	 26.	 Zaleca	 się	 utrzymanie	 kapliczek	 i	 krzyry	
przydrornych	wraz	z	maEą	architekturą.

RozdziaE 5
Zasady ksztaEtowania przestrzeni publicznych

§	27.	Wprowadza	się	zakaz	ustawiania	reklam	w	
formie	wolnostojącej.

§	28.	Reklamy	[wietlne	nalery	sytuować	na	da-
chach	budynków	 lub	[cianach	pionowych	w	miej-
scach	wyznaczonych	w	dokumentacji	technicznej.

§	29.	Na	obszarze	zabudowy	mieszkaniowej	i	na	
terenach	komunikacji	obsEugującej	zabudowę	miesz-
kaniową	wyklucza	się	lokalizację	urządzeG	reklamo-
wych	wolnostojących,	 zarówno	 na	 terenie	 dziaEek	

jak	i	w	przylegEym	pasie	drogowym.

RozdziaE 6
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji

§	30.	Ustala	się	przebieg	dróg	powiatowych	KDP:
1)	KDP	(G)	nr	1253L	klasy	G:	NiewęgEosz	｠	Cze-

mierniki	｠	Wygnanów	｠	Cegielnia	｠	Leszkowice	｠	
Klementynów	o	 parametrach	 techniczno	 -	 urytko-
wych:

a)	ilo[ć	jezdni	i	pasów	ruchu	-	1	dwupasowa;
b)	szeroko[ć	pasa	ruchu	-	3,00	-	3,50	m;
c)	szeroko[ć	jezdni	-	6,00	-	7,00	m;
d)	 szeroko[ć	 w	 liniach	 rozgraniczających	 -	 25,0	

m;
e)	dostępno[ć	na	skrzyrowaniach	i	poprzez	zjaz-

dy.
2)	KDP	(L)	nr	1536L	klasy	L:	Wola	Skromowska	

｠	SuEoszyn	｠	qurawiniec	｠	Kol.	Luszawa	｠	Kolonia	
Ostrówek	｠	droga	powiatowa	1536L	o	parametrach	
techniczno	-	urytkowych:

a)	ilo[ć	jezdni	i	pasów	ruchu	-	1	dwupasowa,
b)	szeroko[ć	jezdni	-	6,0	m,
c)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	-	zmien-

na	od	12,0	do	15,0	m,
d)	dostępno[ć	na	skrzyrowaniach	i	poprzez	zjaz-

dy.
3)	KDP	(L)	nr	1532L	klasy	Z:	Kock	(ul.	Cmentarna)	

｠	Tarkawica	｠	Ostrówek	Kolonia	｠	droga	powiato-
wa	1536L	o	parametrach	techniczno	-	urytkowych:

a)	ilo[ć	jezdni	i	pasów	ruchu	-	1	dwupasowa,
b)	szeroko[ć	jezdni	-	6,0	m,
c)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	-	zmien-

na	od	20,0	do	25,0	m,
d)	dostępno[ć	na	skrzyrowaniach	i	poprzez	zjaz-

dy.
4)	 KDP	 (L)	 nr	 1537L	 klasy	 L:	 droga	 powiatowa	

1253L	｠	Kamienowola	｠	Antoniówka	｠	drogawo-
jewódzka	nr	815	o	parametrach	techniczno	-	uryt-
kowych:

a)	ilo[ć	jezdni	i	pasów	ruchu	-	1	dwupasowa,
b)	szeroko[ć	jezdni	-	6,0	m,
c)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	-	15,0	m,
d)	dostępno[ć	na	skrzyrowaniach	i	poprzez	zjaz-

dy.
5)	 KDP	 (L)	 nr	 1538L	 klasy	 L:	 Firlej	 ｠	 Serock	 ｠	

Luszawa	｠	Ostrówek	｠	droga	powiatowa	1253L	o	
parametrach	techniczno	-	urytkowych:

a)	ilo[ć	jezdni	i	pasów	ruchu	-	1	dwupasowa,
b)	szeroko[ć	jezdni	-	6,0	m,
c)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	-	15,0	m,
d)	dostępno[ć	na	skrzyrowaniach	i	poprzez	zjaz-

dy.
6)	 Ustala	 się	 odlegEo[ci	 linii	 zabudowy	 dróg	 po-

wiatowych,	liczone	od	zewnętrznej	krawędzi	jezdni	
istniejącej	lub	projektowanej:

a)	dla	budynków	mieszkalnych	 i	przeznaczonych	
na	staEy	pobyt	ludzi:

-	w	nawiązaniu	do	istniejącej	zabudowy	｠	wg	ry-
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sunku	planu,
--	20,0	m	｠	dla	nowych	obszarów	zabudowy;
b)	dla	obiektów	budowlanych	nie	przeznaczonych	

na	staEy	pobyt	ludzi:
-	8,0	m	｠	na	terenie	zabudowy,
-	20,0	m	｠	poza	terenem	zabudowy.

§	31.	Ustala	się	przebieg	dróg	gminnych	istnieją-
cych	KDG:

1)	KDG	(L)	-	nr	103340L,	klasy	L:	odcinek	od	drogi	
powiatowej	1253L	｠	Ostrówek	｠	do	drog	gminnej	
103674L,	o	parametrach	techniczno	-	urytkowych:

a)	ilo[ć	jezdni	i	pasów	ruchu	-	1	dwupasowa,
b)	szeroko[ć	jezdni	-	6,0	m,
c)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	-15,0	m,
d)	dostępno[ć	nieograniczona.
2)	KDG	 (L)	 -	 nr	103341L,	klasy	L:	od	drogi	po-

wiatowej	1537L	｠	Antoniówka	｠	do	granicy	gminy	
Czemierniki,	 o	 parametrach	 techniczno	 -	 urytko-
wych	jak	dla	drogi	KDG	(L)	-	nr	103340L.

3)	KDG	(D)	-	nr	103342L,	klasy	D:	od	drogi	powia-
towej	1253L	｠	Kamienowola	｠	do	drogi	powiatowej	
nr	1537L,	o	parametrach	techniczno	｠	urytkowych:

a)	ilo[ć	jezdni	i	pasów	ruchu	-	1	dwupasowa,
b)	szeroko[ć	jezdni	-	6,0	m,
c)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	-15,0	m,
d)	dostępno[ć	nieograniczona.
4)	KDG	(D)	｠	nr	103346L,	klasy	D:	od	drogi	po-

wiatowej	1253L	｠	Cegielnia	｠	do	drogi	powiatowej	
nr	1537L,	o	parametrach	techniczno	｠	urytkowych:

a)	ilo[ć	jezdni	i	pasów	ruchu	-	1	dwupasowa,
b)	szeroko[ć	jezdni	-	5,50	÷	6,0	m,
c)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	-10,0	m,
d)	dostępno[ć	nieograniczona.
5)	Ustala	się	minimalne	odlegEo[ci	linii	zabudowy	

dróg	gminnych	istniejących	liczone	od	zewnętrznej	
krawędzi	jezdni	istniejącej	lub	projektowanej:

a)	dla	budynków	mieszkalnych	 i	przeznaczonych	
na	staEy	pobyt	ludzi:

--	 w	 nawiązaniu	 do	 istniejącej	 linii	 zabudowy	 ｠	
zgodnie	z	rysunkiem	planu,

--	15,0	m	｠	w	nowych	obszarach	zabudowy;
b)	dla	obiektów	budowlanych	nie	przeznaczonych	

na	staEy	pobyt	ludzi:
--	6,0	m	｠	na	terenie	zabudowy,
--	15,0	m	｠	poza	terenem	zabudowy.

§	32.	Ustala	się	przebieg	planowanych	dróg	we-
wnętrznych	KDW:

1)	KDW	01	o	 parametrach	 techniczno	 -	 urytko-
wych:

a)	ilo[ć	jezdni	i	pasów	ruchu	-	1	dwupasowa,
b)	szeroko[ć	pasa	ruchu	-	2,75	÷	3,00	m,
c)	szeroko[ć	jezdni	-	5,50	÷	6,00	m,
d)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	-	zmien-

na	od	10,0	do	15,0	m,
e)	dostępno[ć	nieograniczona.
2)	KDW	02	o	parametrach	techniczno	｠	urytko-

wych:
a)	ilo[ć	jezdni	i	pasów	ruchu	-	1	dwupasowa,

b)	szeroko[ć	pasa	ruchu	-	2,75	÷	3,00	m;
c)	szeroko[ć	jezdni	-	5,50	÷	6,00	m,
d)	 szeroko[ć	 w	 liniach	 rozgraniczających	 -	 12,0	

m,
e)	dostępno[ć	nieograniczona.
3)	KDW	03	o	 parametrach	 techniczno	 -	 urytko-

wych	jak	drogi	KDW	02;
4)	KDW	04	o	 parametrach	 techniczno	 -	 urytko-

wych	jak	drogi	KDW	02;
5)	KDW	05	o	 parametrach	 techniczno	 -	 urytko-

wych	jak	drogi	KDW	02;
6)	KDW	06	o	 parametrach	 techniczno	 -	 urytko-

wych	jak	drogi	KDW	02;
7)	KDW	07	o	 parametrach	 techniczno	 -	 urytko-

wych	jak	drogi	KDW	02;
8)	KDW	08	o	 parametrach	 techniczno	 -	 urytko-

wych:
a)	ilo[ć	jezdni	i	pasów	ruchu	-	1	dwupasowa,
b)	szeroko[ć	pasa	ruchu	-	2,75	m,
c)	szeroko[ć	jezdni	-	5,50	m,
d)	 szeroko[ć	 w	 liniach	 rozgraniczających	 -	 10,0	

m,
e)	dostępno[ć	nieograniczona.
9)	KDW	09	o	parametrach	techniczno	｠	urytko-

wych	jak	drogi	KDW	08;
10)	KDW	010	o	parametrach	techniczno	-	urytko-

wych	jak	drogi	KDW	02;
11)	KDW	011	o	parametrach	techniczno	-	urytko-

wych	jak	drogi	KDW	02;
12)	KDW	012	o	parametrach	techniczno	-	urytko-

wych	jak	drogi	KDW	02;
13)	KDW	013	o	parametrach	techniczno	-	urytko-

wych	jak	drogi	KDW	02;
14)	KDW	014	o	parametrach	techniczno	-	urytko-

wych	jak	drogi	KDW	02;
15)	KDW	015	o	parametrach	techniczno	-	urytko-

wych	jak	drogi	KDW	02;
16)	Ustala	 się	minimalne	odlegEo[ci	 linii	 zabudo-

wy	liczone	od	zewnętrznej	krawędzi	projektowanej	
jezdni	dróg	wewnętrznych	KDW	planowanych:

a)	dla	budynków	mieszkalnych	 i	przeznaczonych	
na	staEy	pobyt	ludzi:

--	 w	 nawiązaniu	 do	 istniejącej	 linii	 zabudowy	 ｠	
zgodnie	z	rysunkiem	planu,

--	10,0	-	15,0	m,	zgodnie	z	rysunkiem	planu,
b)	dla	obiektów	budowlanych	nie	przeznaczonych	

na	staEy	pobyt	ludzi:	6,0	｠	15,0	m.

§	 33.	 Ustala	 się	 przebieg	 dróg	 wewnętrznych	
KDX	(istniejące,	nie	zaliczone	do	radnej	kategorii	 i	
planowane)	wedEug	rysunku	planu:

1)	KDX	01,	KDX	02,	KDX	03,	KDX	04	o	parame-
trach	techniczno	-	urytkowych:

a)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	-	6,0	m,
b)	szeroko[ć	jezdni	-	3,50	｠	5,00	m,
c)	odlegEo[ć	linii	zabudowy	od	projektowanej	ze-

wnętrznej	krawędzi	jezdni	-	6,0	m.
2)	KDX	05	o	 parametrach	 techniczno	｠	urytko-

wych:
a)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	-	8,0	m,
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b)	szeroko[ć	jezdni	-	3,50	｠	5,00	m,
c)	odlegEo[ć	linii	zabudowy	od	projektowanej	ze-

wnętrznej	krawędzi	jezdni	-	6,0	m.
3)	KDX	06	i	KDX	07	o	parametrach	techniczno	｠	

urytkowych:
a)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	-	10,0	m,
b)	szeroko[ć	jezdni	-	3,50	｠	5,00	m,
c)	odlegEo[ć	linii	zabudowy	od	projektowanej	ze-

wnętrznej	krawędzi	jezdni	-	6,0	m.

§	 34.	 1.	 Do	 czasu	 realizacji	 nowych	 odcinków	
dróg	lub	modernizacji	rowów	odwadniających,	cią-
gów	 komunikacji	 pieszej	 oraz	 innych	 elementów	
drogi	plan	utrzymuje	dotychczasowe	szeroko[ci	pa-
sów	drogowych.

2.	W	przypadku	modernizacji	 dróg	ustala	 się	 re-
alizację	przej[ć	dla	zwierząt	pod	drogami	komunika-
cyjnymi	przebiegającymi	przez	korytarz	ekologiczny.

§	35.	Nowe	linie	rozgraniczające	zostaną	ustalone	
w	projektach	budowlanych	dróg	zgodnie	z	potrze-
bami.	Projekty	budowlane	będą	takre	podstawą	do	
dokonywania	wyEączeG	gruntów	z	produkcji	rolnej.

§	36.	Pasy	terenu	o	nowym	przeznaczeniu	powin-
ny	być	wykorzystywane	na	cele	rolnicze	lub	gospo-
darcze	o	tymczasowym	charakterze.

RozdziaE 7
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów infrastruktury technicznej

§	37.	Tereny	zaopatrzenia	w	wodę	oznaczone	na	
rysunku	planu	symbolem	W.

1.	 Ustala	 się	 zaopatrzenie	 obszaru	 opracowania	
w	 wodę	 z	 istniejącego	 wodociągu	 zbiorowego	 w	
oparciu	o	ujęcie	wód	gEębinowych	w	miejscowo[ci	
Cegielnia	o	wydajno[ci	56	m3/h.

2.	Dla	zabudowy	rozproszonej	poEoronej	poza	za-
sięgiem	wodociągów,	dopuszcza	się	zaopatrzenie	w	
wodę	z	ujęć	indywidualnych.

3.	Lokalizacja	sieci	wodociągowych	nie	wymaga	
zmiany	planu.

§	38.	Tereny	oczyszczania	i	odprowadzania	[cie-
ków	oznaczone	na	rysunku	symbolem	K.

1.	 Ustala	 się	 budowę	 w	 Kolonii	 Ostrówek	 ko-
munalnej	 oczyszczalni	 mechaniczno-biologicznej	 o	
przepustowo[ci	110	m3/d.

2.	Ustala	się	realizację	zbiorczych	systemów	ka-
nalizacji	[ciekowej	obsEugujących	w	pierwszej	kolej-
no[ci	wie[	Kolonia	Ostrówek	i	Cegielnia,	docelowo	
pozostaEe	miejscowo[ci.

3.	Na	terenach	zabudowy	rozproszonej	 lub	poEo-
ronej	poza	zasięgiem	kanalizacji	zbiorczej	ustala	się:

1)	 realizację	 przydomowych	 oczyszczalni	 [cie-
ków;

2)	dopuszcza	się	realizację	szczelnych	zbiorników	
do	gromadzenia	[cieków.

4.	Wprowadza	się	zakaz	odprowadzania	bądp	wy-

lewania	 [cieków	 bytowych	 do	 cieków	 wodnych,	
urządzeG	melioracyjnych	i	do	gruntu.

5.	 Lokalizacja	 sieci	 kanalizacyjnych	 nie	 wymaga	
zmiany	planu.

§	39.	Gospodarka	odpadami	staEymi.
1.	Przewiduje	się	usuwanie	odpadów	poprzez	in-

dywidualny	system	gromadzenia	(w	tym	selektyw-
ną	zbiórkę	odpadów	u	pródEa	ich	powstawania)	oraz	
wywozu	w	kontenerach	i	deponowania	na	istnieją-
cym	gminnym	skEadowisku	w	Luszawie,	do	czasu	
jego	likwidacji.

2.	 Docelowo	 przewiduje	 się	 wywóz	 odpadów	
komunalnych,	 technologicznych	 i	 niebezpiecznych	
poza	 obszar	 opracowania	 do	 rejonowego	 zakEadu	
zagospodarowania	odpadów.

§	40.	Tereny	zaopatrzenia	w	energię	elektryczną.
1.	 ZakEada	 się	 budowę	 czterech	 stacji	 transfor-

matorowych	sEupowych	15/0,4	kV	przeznaczonych	
dla	 obsEugi	 nowych	 terenów	 wyznaczonych	 pod	
budownictwo	 jednorodzinne,	 usEugi,	 obiekty	 pro-
dukcyjne,	 skEady	 i	magazyny.	Zasilanie	 tych	stacji	
przewiduje	się	z	istniejącej	linii	15	kV.

2.	Dopuszcza	 się	wyznaczenie	 nowych	 terenów	
na	 obszarze	 opracowania	 pod	 realizację	 urządzeG	
elektroenergetycznych	nieuwzględnionych	w	rysun-
ku	planu	o	ile	uzasadnione	jest	to	wzrostem	obcią-
renia.

3.	Ustala	się	lokalizację	obiektów	przeznaczonych	
na	staEy	pobyt	 ludzi	w	odlegEo[ci	nie	mniejszej	nir	
7,50	m	od	osi	napowietrznej	linii	[redniego	napięcia	
15	kV.

4.	Dla	 linii	 kablowych	SN	 i	 nn	oraz	 zEącz	 kablo-
wych	zakEada	się	pas	techniczny	o	szeroko[ci	min.	
1	m.	W	pasach	tych	nie	wolno	sadzić	drzew,	budo-
wać	budynków	oraz	skEadować	materiaEów.

5.	Na	obszarach	przeznaczonych	do	zalesienia:
1)	ustala	się	pozostawienie	bez	zalesienia	pasa	o	

szeroko[ci	min.	9,30	m	pod	linią	15	kV;
2)	wyznacza	się	wokóE	sEupa	powierzchnię	o	pro-

mieniu	4,0	m	bez	zalesienia;
3)	dopuszcza	się	uprawy	le[ne	pod	liniami	do	wy-

soko[ci	2,0	m.

§	41.	1.	Utrzymuje	się	dotychczasowe	pródEa	cie-
pEa	na	obszarze	opracowania,	z	zaleceniem	elimina-
cji	uciąrliwych	palenisk	węglowych.

2.	 Docelowo,	 po	 zrealizowaniu	 sieci	 gazowej	
[redniego	 ci[nienia,	 zaleca	 się	 zastosowanie	 gazu	
ziemnego	do	celów	grzewczych	oraz	wykorzystanie	
alternatywnych	pródeE	energii.

§	42.	Tereny	zaopatrzenia	w	gaz	ziemny.
1.	ZakEada	się	budowę	gazociągu	[redniopręrnego	

od	strony	Kocka,	dla	zasilenia	obszaru	opracowania	
z	przeznaczeniem	gazu	do	celów	grzewczych	i	by-
towych.

2.	Przewiduje	się	realizację	sieci	rozdzielczej	gazu	
[redniego	 ci[nienia	 we	 wsi	 Ostrówek	 Kolonia,	
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Ostrówek,	 Cegielnia	 i	 Kamienowola	 oraz	 zastoso-
wanie	gazu	do	celów	grzewczych	i	bytowych.

3.	 Obowiązuje	 zachowanie	 strefy	 kontrolowanej	
o	szeroko[ci	1	metra,	której	 linia	[rodkowa	pokry-
wa	się	z	osią	gazociągu.	W	strefie	tej	ustanawia	się	
zakaz	 wznoszenia	 budynków,	 urządzania	 skEadów	
materiaEów,	 sadzenia	 drzew	 oraz	 podejmowania	
dziaEalno[ci	 mogącej	 zagrozić	 trwaEo[ci	 gazociągu	
podczas	eksploatacji.

§	 43.	 Tereny	 zaopatrzenia	 w	 telekomunikację	
oznaczone	na	rysunku	planu	symbolem	T.

1.	Utrzymuje	się	istniejące	usEugi	Eączno[ci	w	ob-
szarze	opracowania.

2.	Utrzymuje	się	istniejące	kable	telekomunikacyj-
ne.

3.	Budowa	przyEączy	telefonicznych	nie	wymaga	
zmiany	planu.

DZIAD III
Ustalenia szczegóEowe

RozdziaE 1

§	44.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	3WS	
o	 Eącznej	powierzchni	ok.	0,32	ha	ustala	się	prze-
znaczenie	podstawowe:	tereny	wód	powierzchnio-
wych	[ródlądowych.

2.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	 45.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
4RM	o	powierzchni	ok.	12,8	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

6.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	46.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	5ZL	
o	powierzchni	ok.	0,4	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	teren	le[ny.

2.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	47.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	6WS	
o	powierzchni	ok.	0,3	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	wód	powierzchniowych.

2.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	48.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	7ZP	
o	powierzchni	ok.	3,3	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	teren	zieleni.

2.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	 49.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
8MN	o	powierzchni	ok.	3,6	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	mieszkanio-
wej	jednorodzinnej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

4.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	50.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	9WS	
o	powierzchni	ok.	0,02	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	wód	powierzchniowych.

2.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	 51.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
10RM	o	powierzchni	ok.	2,6	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	52.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	11U	
o	powierzchni	ok.	0,9	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	zabudowy	sakralnej,	stan	 ist-
niejący	｠	ko[cióE	parafialny	i	plebania.

2.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

3.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

4.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	53.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	12U	
o	powierzchni	ok.	3,9	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	zabudowy	usEugowej.

2.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

3.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	54.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	13U	
o	powierzchni	ok.	0,2	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	administracji	samorządowej	｠	
urząd	gminy,	stan	istniejący.

2.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

3.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

4.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	planu.
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§	 55.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
14RM	o	powierzchni	ok.	0,8	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	56.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	15U	
o	powierzchni	ok.	0,5	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	zabudowy	usEugowej,	stan	ist-
niejący.

2.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

3.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

4.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	57.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	16RM	
o	powierzchni	ok.	0,9	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	58.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	17U	
o	powierzchni	ok.	1,0	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	zabudowy	usEugowej.

2.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

3.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	59.	1.	Dla	terenów	oznaczonych	symbolem	18U	
o	powierzchni	ok.	1,9	ha	ustala	się:	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	zabudowy	usEugowej.

2.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

3.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	60.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	19P	
o	powierzchni	ok.	9,3	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	obiektów	produkcyjnych,	skEa-
dów	i	magazynów.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

§	61.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	20U	
o	powierzchni	ok.	0,2	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	zabudowy	usEugowej,	stan	ist-
niejący.

2.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

3.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

1)	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	 62.	 1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	
21MW	o	powierzchni	ok.	0,2	ha	ustala	się	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	mieszkanio-
wej	wielorodzinnej,	stan	istniejący.

2.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

3.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

4.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	 63.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
22RM	o	powierzchni	ok.	0,2	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	64.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	23U	
o	powierzchni	ok.	4,2	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	zabudowy	usEugowej.

2.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

3.	 Wprowadza	 się	 strefę	 ograniczonego	 urytko-
wania	w	odlegEo[ci	50	m	od	granicy	cmentarza	z	za-
kazem	lokalizacji	obiektów	przeznaczonych	na	staEy	
pobyt	ludzi.

4.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	 65.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
24RM	o	powierzchni	ok.	11,5	ha	ustala	się:	prze-
znaczenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodo-
wej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.
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§	66.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	25R	
o	powierzchni	ok.	3,4	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	rolnicze.

2.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	67.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	26ZL	
o	powierzchni	ok.	0,01	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	teren	le[ny.

2.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	68.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	27K	
o	powierzchni	ok.	0,21	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	infrastruktury	technicznej,	pro-
jektowana	oczyszczalnia	[cieków	komunalnych.

2.	Lokalizacja	projektowanej	oczyszczalni	[cieków	
jak	i	zagospodarowanie	terenów	wokóE	projektowa-
nej	oczyszczalni,	w	tym	wielko[ć	strefy	ochronnej	
wymaga	speEnienia	wymogów	wynikających	z	obo-
wiązujących	aktów	prawnych.

3.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu	(DziaE	II,	RozdziaE	7).

§	69.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	28R	
o	powierzchni	ok.	2,2	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	rolnicze.

2.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	 70.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
29RM	o	powierzchni	ok.	2,9	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	71.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	30WS	
o	powierzchni	ok.	0,1	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	wód	powierzchniowych.

2.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	72.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	31U,T	
o	powierzchni	ok.	0,04	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	teren	zabudowy	usEugowej,	teren	za-
opatrzenia	w	telekomunikację,	stan	istniejący	｠	re-
miza	OSP.

2.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

3.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

4.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	73.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	32R	
o	powierzchni	ok.	5,7	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	rolnicze.

2.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	 74.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
33RM	o	powierzchni	ok.	2,8	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	 75.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
34RM	o	powierzchni	ok.	0,1	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	 76.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
35RM	o	powierzchni	ok.	0,6	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

4.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	77.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	36R	
o	powierzchni	ok.	4,6	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	rolnicze.

2.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	78.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	37U	
o	powierzchni	ok.	0,1	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	zabudowy	usEugowej,	stan	ist-
niejący.

2.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

3.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

4.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	79.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	38U	
o	powierzchni	ok.	0,2	ha	ustala	się	przeznaczenie	
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podstawowe:	tereny	zabudowy	usEugowej,	stan	ist-
niejący.

2.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

3.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

4.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	80.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	39U	
o	powierzchni	ok.	0,2	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	zabudowy	usEugowej,	stan	ist-
niejący.

2.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

3.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

4.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	81.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	40U	
o	powierzchni	ok.	7,7	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	zabudowy	usEugowej.

2.	PrzeksztaEcanie	istniejącego	zagospodarowania	
i	zabudowy	na	tereny	zabudowy	usEugowej.

3.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

4.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	82.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	41R	
o	powierzchni	ok.	1,8	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	rolnicze.

2.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	 83.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
42MN	o	powierzchni	ok.	3,2	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	mieszkanio-
wej	jednorodzinnej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

4.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	84.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	43U	
o	powierzchni	ok.	2,4	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	zabudowy	usEugowej.

2.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

3.	 Wprowadza	 się	 strefę	 ograniczonego	 urytko-
wania	w	odlegEo[ci	50	m	od	granicy	cmentarza	z	za-
kazem	lokalizacji	obiektów	przeznaczonych	na	staEy	
pobyt	ludzi.

4.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	85.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	44ZC	

o	powierzchni	ok.	0,1	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	teren	cmentarza	rzymskokatolickiego.

2.	Utrzymanie	istniejącego	zagospodarowania.
3.	Dopuszcza	się	lokalizowanie	obiektów	kultu	re-

ligijnego.
4.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-

nu.

§	86.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	45ZC	
o	powierzchni	ok.	1,2	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	teren	cmentarza	rzymskokatolickiego.

2.	Utrzymanie	istniejącego	zagospodarowania.
3.	Dopuszcza	się	lokalizowanie	obiektów	kultu	re-

ligijnego.
4.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-

nu.

§	 87.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
46RM	o	powierzchni	ok.	0,2	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej	
w	odlegEo[ci	50	m	od	granicy	czynnego	cmentarza.

2.	Docelowo	przeznacza	się	istniejące	zagospoda-
rowanie	i	zabudowę	do	likwidacji.

3.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

§	 88.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
47RM	o	powierzchni	ok.	0,6	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	89.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	48U	
o	powierzchni	ok.	1,4	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	zabudowy	usEugowej.

1.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

2.	 Wprowadza	 się	 strefę	 ograniczonego	 urytko-
wania	w	odlegEo[ci	50	m	od	granicy	cmentarza	z	za-
kazem	lokalizacji	obiektów	przeznaczonych	na	staEy	
pobyt	ludzi.

3.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	90.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	49US	
o	powierzchni	ok.	4,4	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	sportu	i	rekreacji.

2.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	91.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	50U	
o	powierzchni	ok.	1,5	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	zabudowy	usEugowej,	stan	ist-
niejący	-	szkoEa.
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2.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

3.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

4.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	92.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	51U	
o	powierzchni	ok.	0,7	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	zabudowy	usEugowej.

2.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

3.	 Wprowadza	 się	 strefę	 ograniczonego	 urytko-
wania	w	odlegEo[ci	50	m	od	granicy	cmentarza	z	za-
kazem	lokalizacji	obiektów	przeznaczonych	na	staEy	
pobyt	ludzi.

4.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	 93.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
52MN	o	powierzchni	ok.	0,1	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	mieszkanio-
wej	jednorodzinnej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

4.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	 94.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
53MN	o	powierzchni	ok.	9,21	ha	ustala	się:	prze-
znaczenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	mieszka-
niowej	jednorodzinnej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

4.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	95.	1.	Dla	terenów	oznaczonych	symbolem	54R	
o	powierzchni	ok.	3,8	ha	ustala	się:	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	rolnicze.

2.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.tereny	zabudowy	mieszkaniowej	jednorodzinnej.

§	 96.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
55MN	o	powierzchni	ok.	0,9	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	mieszkanio-
wej	jednorodzinnej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

4.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	97.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	56R	
o	powierzchni	ok.	2,62	ha	ustala	się	przeznaczenie	

podstawowe:	tereny	rolnicze.
2.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-

nu.

§	 98.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
57RM	o	powierzchni	ok.	4,0	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	 99.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
58RM	o	powierzchni	ok.	14,0	ha	ustala	się:	prze-
znaczenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodo-
wej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	100.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	59U	
o	powierzchni	ok.	0,4	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	zabudowy	usEugowej,	stan	ist-
niejący.

2.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

3.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

4.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	 101.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
60RM	o	powierzchni	ok.	2,8	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	 102.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
61PG	 o	 powierzchni	 ok.	 4,10	 ha	 ustala	 się	 prze-
znaczenie	 podstawowe:	 teren	 eksploatacji	 zEora	
kruszywa	naturalnego	｠	 piasku	 dla	 celów	budow-
nictwa	i	drogownictwa	ｧAntoniówkaｦ.

2.	Eksploatacja	zEora	kruszywa	naturalnego	-	pia-
sków	 metodą	 odkrywkową	 przy	 zachowaniu	 przy	
zachowaniu	 warunków	 bezpieczeGstwa,	 szczegól-
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nie	odnosi	się	to	do	zboczy	wyrobiska,	które	nalery	
formować	przy	uwzględnieniu	kąta	stoku	naturalne-
go.

3.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	 103.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
61PG/1	o	powierzchni	ok.	1,87	ha	ustala	się	prze-
znaczenie	podstawowe:	obszar	górniczy	równy	te-
renowi	górniczemu	ｧAntoniówkaｦ.

2.	Eksploatacja	zEora	kruszywa	naturalnego	-	pia-
sków	 metodą	 odkrywkową	 przy	 zachowaniu	 wa-
runków	bezpieczeGstwa,	szczególnie	odnosi	się	 to	
do	zboczy	wyrobiska,	które	nalery	formować	przy	
uwzględnieniu	kąta	stoku	naturalnego;

3.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	 104.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
62RM	o	powierzchni	ok.	14,5	ha	ustala	się:	prze-
znaczenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodo-
wej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	 105.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
63RM	o	powierzchni	ok.	9,0	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	 106.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
65RM	o	powierzchni	ok.	1,3	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	 107.	 1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	
67ZL	o	powierzchni	ok.	0,5	ha	ustala	się	przezna-
czenie	podstawowe:	teren	le[ny.

2.	Adaptacja	stanu	istniejącego	na	pas	oddzielają-
cy	tereny	o	rórnym	przeznaczeniu.

3.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	108.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	68P	
o	powierzchni	ok.	3,73	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	obiektów	produkcyjnych,	skEa-
dów	i	magazynów.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

§	 109.	 1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	
68P/1	 o	 powierzchni	 ok.	 2,08	 ha	 ustala	 się	 prze-
znaczenie	podstawowe:	tereny	obiektów	produkcyj-
nych,	skEadów	i	magazynów.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

§	 110.	 1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	
69ZL	o	powierzchni	ok.	0,6	ha	ustala	się	przezna-
czenie	podstawowe:	teren	le[ny.

2.	Adaptacja	stanu	istniejącego	-	pas	zieleni	roz-
dzielający	tereny	o	rórnym	przeznaczeniu.

3.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	 111.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
70RM	o	powierzchni	ok.	0,5	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	112.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	71R/
ZL	o	powierzchni	ok.	0,3	ha	ustala	się	przeznacze-
nie	podstawowe:	tereny	rolnicze.

2.	Teren	przeznaczony	do	zalesienia.
3.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	planu.

§	 113.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
72RM	o	powierzchni	ok.	2,1	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	 114.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
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73RM	o	powierzchni	ok.	2,1	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	115.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	74R	
o	powierzchni	ok.	0,8	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	rolnicze.

2.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	 116.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
75RM	o	powierzchni	ok.	4,2	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	 117.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
76RM	o	powierzchni	ok.	2,4	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	118.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	77R	
o	powierzchni	ok.	1,0	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	rolnicze.

2.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	119.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	78R	
o	powierzchni	ok.	3,0	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	rolnicze.

2.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	 120.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
79RM	o	powierzchni	ok.	4,9	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	 121.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
80RM	o	powierzchni	ok.	17,2	ha	ustala	się:	prze-
znaczenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodo-
wej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	 122.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
81RM	o	powierzchni	ok.	5,7	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	 123.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
82RM	o	powierzchni	ok.	4,5	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	 124.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
84RM	o	powierzchni	ok.	7,2	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	 125.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
86RM	o	powierzchni	ok.	4,9	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
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zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.
4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-

sunkiem	planu.
5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	

usEug.

§	126.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	87R	
o	powierzchni	ok.	1,1	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	tereny	rolnicze.

2.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

§	 127.	 1.	 Dla	 terenów	 oznaczonych	 symbolem	
89RM	o	powierzchni	ok.	3,7	ha	ustala	się:	przezna-
czenie	podstawowe:	tereny	zabudowy	zagrodowej.

2.	Przeznaczenie	dopuszczalne:	tereny	zabudowy	
usEugowej.

3.	 Utrzymanie	 istniejącego	 zagospodarowania	 i	
zabudowy	z	morliwo[cią	modernizacji	i	rozbudowy.

4.	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu.

5.	Dopuszcza	się	zmianę	funkcji	obiektu	w	ramach	
usEug.

§	128.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	91W	
o	powierzchni	ok.	0,2	ha	ustala	się	przeznaczenie	
podstawowe:	teren	komunalnego	ujęcia	wody.

2.	Strefa	ochrony	bezpo[redniej	w	granicach	ogro-
dzenia	dziaEki.

3.	Obowiązują	odpowiednio	ustalenia	ogólne	pla-
nu.

DZIAD VI
Ustalenia koGcowe

§	129.	1.	Ustala	się	stawki	procentowe	jednora-
zowej	opEaty	od	wzrostu	warto[ci	nieruchomo[ci	w	
związku	z	uchwaleniem	niniejszego	planu,	w	wyso-
ko[ci:	2	%	wzrostu	warto[ci	｠	dla	 terenów	usEug	
komercyjnych,	 przemysEu,	 baz,	 skEadów	 i	 komuni-
kacji.

2.	Zerową	stawkę	procentową	wzrostu	warto[ci	
｠	dla	terenów	zabudowy	mieszkaniowej.

3.	1	%	wzrostu	warto[ci	｠	dla	terenów	infrastruk-
tury	komunalnej.

§	130.	UchwaEa	podlega	ogEoszeniu	w	Dzienniku	
Urzędowym	Województwa	Lubelskiego	i	wchodzi	w	
rycie	po	upEywie	30	dni	od	daty	ogEoszenia.

§	131.	Wykonanie	uchwaEy	powierza	się	Wójtowi	
Gminy.

Przewodniczący	Rady	Gminy
Kajetan Sidor
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ZaEącznik	nr	3	
do	UchwaEy	Nr		XXX/158/2010	

Rady	Gminy	Ostrówek
z	dnia	25	marca	2010	r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego 
O[rodek Gminny obejmujący czę[ci miejscowo[ci Ostrówek, 

Kolonia Ostrówek, Cegielnia, Kamienowola, Kolonia Dębica, Antoniówka, Luszawa i Leszkowice.

Na	podstawie	art.	20	ust.1	ustawy	z	dnia	27	mar-
ca	 2003	 roku	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	 (Dz.	U.	Nr	 80	 z	 2003	 r.	 poz.	 717	
z	pópn.	zm.),	art.7	ust.1	pkt	2	i	3	ustawy	z	dnia	8	
marca	1990	roku	o	samorządzie	gminnym	(Dz.	U.	
z	2001r.	Nr	142	poz.1591,	z	2002	r.	Nr	23	poz.	
220,	Nr	62	poz.	558,	Nr	113	poz.	984	 i	Nr	214	
poz.	1806,	z	2003r.	Nr	80	poz.	717)	i	art.	111	ust.	
2	pkt.1	ustawy	z	dnia	26	listopada	1998	roku	o	fi-
nansach	publicznych	(Dz.	U.	z	2003	roku	Nr	15	poz.	
148,	Nr	45	poz.	391	i	Nr	65	poz.	594)	Rada	Gminy	
Ostrówek	rozstrzyga	co	następuje:

§	1.	Do	realizacji	zapisanych	w	planie	inwestycji	
w	zakresie	infrastruktury	technicznej	nalerą:

1)	drogi	publiczne
a)	droga	gminna
2)	infrastruktura	komunalna
a)	 wodociąg	 PE-HD	 o	 [rednicy	 160	 do	 90	 mm,	

dEugo[ci	 ok.	 2980	 mb.	 Warto[ć	 inwestycji	 okoEo	
269	tys.	zE

b)	kanalizacja	sanitarna	grawitacyjna	PVC	o	[red-
nicy	200	mm	dEugo[ci	5600	mb.	Warto[ć	inwesty-
cji	okoEo	1	232	tys.	zE

c)	kanalizacja	sanitarna	tEoczna	PE-HD	o	[rednicy	
90	｠	110	mm	dEugo[ci	2550	mb.	Warto[ć	inwesty-
cji	okoEo	229	tys.	zE

b)	oczyszczalnia	[cieków	komunalnych,	oznaczo-
na	na	rysunku	planu	symbolem	27K;	o	powierzch-
ni	0,02	ha	o	przepustowo[ci	 [redniodobowej	110	
m3/d.	Warto[ć	inwestycji	okoEo	2	720	tys.	zE	(prace	
dokumentacyjne	i	realizacja)

3)	infrastruktura	techniczna
a)	gazociąg	[redniego	ci[nienia	o	[rednicy	90	do	

40	mm	i	dEugo[ci	13	080	mb;	Warto[ć	inwestycji	
okoEo	889	tys.zE

b)	4	stacje	transformatorowe	sEupowe	15/0,4	kV	
｠	warto[ć	inwestycji	okoEo	160	000	zE;

c)	linia	napowietrzna	15	kV	o	dEugo[ci	1	km	-	war-
to[ć	inwestycji	okoEo	80	000	zE;

d)	 linia	 kablowa	 15	 kV	 zasilająca	 projektowane	
stacje	transformatorowe	o	Eącznej	dEugo[ci	1,42	km	
｠	warto[ć	inwestycji	okoEo	213	000	zE

§	2.	Sposób	realizacji	inwestycji	wymienionych	w	
§	1:

a)	 specjalistyczne	 roboty	 inwestycyjne	 i	 drogo-
we	będą	realizowane	przez	wykonawców	w	drodze	
przetargów	publicznych	przeprowadzonych	w	trybie		
ustawy	z	dnia	29	stycznia	2004r.	｠	Prawo	zamó-
wieG	publicznych	(Dz.	U.	z		2004r.,	Nr	19,	poz.	177	
z	pópn.	zm.),

b)	 poszczególne	 zadania	 inwestycyjne	 powinny	
być	wykonywane	w	kolejno[ci:	najpierw	infrastruk-
tura	 komunalna,	 po	 niej	 elektroenergetyka,	 a	 na	
koGcu	drogi	gminne	i	dojazdowe.	

§	3.	Zasady	 finansowania	 (zapisanych	w	planie)	
inwestycji	z	zakresu	infrastruktury	technicznej,	któ-
re	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy	zgodnie	z	zapi-
sami	o	finansach	publicznych:

a)	pródEa	finansowania	(prognozowane):
-	dochody	wEasne
-	dotacje
-	kredyty,	poryczki	komercyjne,	
-	kredyty,	poryczki	preferencyjne,
-	obligacje	komunalne	etc.
b)	 potencjalny	 udziaE	 inwestorów	 prywatnych	

(wEa[cicieli	 nieruchomo[ci)	 w	 finansowaniu	 w/w	
zadaG	okre[la	się	w	wysoko[ci	ok.	30,0%	(opEaty	
adiacenckie)	prognozowanych	nakEadów	z	budretu	
gminy	jako	caEo[ci.	


